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 لی وصا بالا

 یداصت سیا + تابا. ےک و قد و

 نونو «نوسلوا ثح عوضوم تاباح ا یمسق هنرزوا لالحارب

 Crown Office ندنملق رادع ماقم « ا وتنملراب

 رادو شمیم هللا ٩621 Grea رهم لوو «شلب دا رادصا

 returning officier وام كج هديا تراظن هن ابا اهدهساح |

 نو و ۰ رلک هعوقو هسرزوا زا یدلرو و ر شلزاب افت

 ندیاتراظن هناباح | هدیروراب ادنالرا هلا اج وقساو هدرلیواق

 هسیا هدیراوراب زملکنا .ردینواعهدوخای ء1۴ فیرش «رومأم

 . ردیسر هیدلب
 تروص یرلدنمان وتنلراب « ردق هبهحنلک هنحشراا ۲

 زاوا husting هدرلعف وم كسک و سل دا راضحا هدهصوصح

 ندنرادقم توسیم کل مدیا باغ | .یدزارو واوا تیک الا

 هجو رینهلیوس ینیدنولوب تباقر هدا | هسرون ولو دزمان هلضف

 هدب ابا |

 لوصا



 ندو اق باخ |

 لوا

 لوصا یيدمش

 ینهیعت دات

E E AE 

 کەدنجما قاخ . یدرلیر دشالرارق هر وص قمل ر دلاق لا

 كنو طقف .رایدلکد كلام همانا قح هکلاحا یغوج ندرامدا

 یر هلسروص یسالر دلاق لا کنوح . یدقو ا چیه

 یررحاماد ندنسهقرا .یدنرابع ندمساحر زکلاییم هل ریو

 کجیربو نوک یناه كيأروب . یدرونولوا بلط یر
 دا ءاود هچ ك یماطعا یر .یدربلیدبا" تش ۱۳۲
 هداسفو هلبح ء و . یدرار رو راد هدیروص یناع «

 یددعاسم هسامقح یقاقیشیراق ولرودیه « هدیدم یراضیتنم .

 ر . یدرون ولوا راضحا هدهصوصحم تروص یاقیشیراقو یتح
 مدقو و هدنراباتک رع راتمياقویلوتلوروک ندا قفارت هناباختا

Pick yi) نايزا ندنف رطتاوذ و وص یاریاطعا 

 , E Coningsbyردشط دا هب اکح و روصت هدرلنامور ۰

  ۲۳هد  Ballot Act]ید ولوا حالصالوصاو هلس و اق ۱ [۰

 ی راهلمع تاباا و یدسا تادحا ینلکش نخ یاو « نوناق
 . یدقوص هلاحر مظتم قوح هبسنلاپ

 فیلکت ۰ ریلیدا فیلکت هدنروص یز رح رادنمات یدمش

 قعولو یماضما كمدا ر یجنکیا هدننای یماضما كناذ ندا

 یسهفاک كرانو . ردهزال كم ا a یو اهد کا

 .ردراقح ال وا غ ااو کپ شنا دق یمسا هنس رلرتفد تابا |

 ‹«دضانوا هنت كيا فلکت د ناب رب زکلای نوجا قلثوعم رب



 ت لک

 ٹوعمم لاح رد یدنما ییا كنها ا ةر اد یلثوعم ییا دوخای
 كا 3 ا و. رو ولوا نالعا هد رد دا باخ

 كرلقلوعىم یالود قدم دداا یوم « گنوچ . ردلکد

 یاب دوحوم تاقر چسه نوحا ییلئر اشتر = :یلر نگ

 ا

 كمل ر و ىأر هسراو رادنمان ددعتم نوجا اث وعمر « طقف

 یار اط قو رونولوا نبع نوکر نوجا

 رد ی هک کلا دهرا ا راده یسهللمع

 هنن رازومآم نا ا ءوب تر وار دەس ا

 وا وما باخ ا . رد الود ندتحالص شملقار

 كم یدلرو و « هدنلخاد رادودحضعب ندا لوح هروک هراورابو

 ےک وص ٤ یدک كدا وب )بان ۳
 ینکج هک نوک چاق هدنسارا یساطعا یار هلا یلوق تکلد مان وب

 « هدرلوراب «قرالوا یسهحش كوا ۰۱ ] و هنقح نعت

 ارابتعا ند هقمثد ل ی یدلر وو 6 یر تابا | 9

 ندنالعا نوجا رلوراب ء راتو . ردروبحم هنالعا ینشرات تاباخا

 ییداک كندلورو و نوجا رل و راب 6 ندقف رط رکید هر كال ديا

 هبد رک وص ند وک زوقود هدنوجا ی واق «هبه رک وص نوک ترد ندح راب

 هدی ایا | هدوک نلیدیا تيبس نوجا لک: ك راک اد ضا .زانولوا قلعت

 رل و راب نوجا باع | « یرو ا۰ باا « هسرولوروک یید ولو ن٫اقر

 یرلنوک باخ |



 كمرب و یار

 یلوصا

 بد

 ۳ ادو كساد تراد مرک وص نشه كندلرو و

 هلرایدلروی ون رول هل ریو یر هدنفرظ نوک یدب نوا لآ
 EI یوم نوجا ييدلبر و هب هتس وب هدیامز ینع یسهفاک

 .ربلیهدیا لاغشا ینامزرب هلضف ندهتفهییا یرلنوک یار یاطعا
 هدناون كتا نیت یتساربص كتابا « كنيرومأم تابات

 یح ا .دالامعتسا هدنهل یس هقرف یدنک یرادتقاوب ینیدلواز اح

 ا هدهسلکد ًامظتنم كلو .دفرط ره كتكدم . رونولوا نظ
 كنىرانوک باخت .روینهلبوس کیدلک هعوقو هقبقطایف هدرالح
 راشد د رويدا لصاح هحش 7 همشاب مهم اهد یددعل

 هنس رکید ندهاح | 9 ۳ ہرا تنم مقم ربع نلید رلحتنم :

 ین وصا 6 ددعتم هلروص وو روبرو یاکما تامل هد

 رادملع هتیکلام هار ددعتم هکر دی الود ندو .روب ر دشالب ال وق

 نع كتابا ا نو و 6 هدنما عور < یمهقرف لاربل ,نال وا

 كناحالصا و ًاضارتعا کو . ردهدکعا بلط سالا هدنوک
 یرلدمان وراب هلیتروص كجا دیدم ینسهرود تابا ا هدرلوراب

 هلنسانمو «هقیق این .روین هلبوسینجاربترا یفرصم و یتحز نوجا
 هسرولوا كج هلبریتت هنکو ا زوک تربغ دهج و هرابنلیدبا فرص

 . ضەلدبا دع ریتساسا كى ضار ءا

 كنهبانا راد نوجما قمردشالیالوق یهمرو یأر

 . ردر وب هک ا نییعت نوک رب هدنجما نوک چ وا بقاعتم هدنقح

 ۳ سارا نول لاو یجنکیا باعم نوجا رلیواق



 به تک

 دوحوم تاقر ۰ ردشل دا قره هر هبعش ماط ر ىیرالصعل

 كحابص هدنوک ناعم هدنرب يه كرل هعشود نوجما راقلث وعم نالوا

 : سایز و یار هدنسارا یزکس كماتعقا ا ےک كا

 یاطعا یلزک نایند یهتسس الارتسوا و نایدا لوق هد ۲
 هردقو تحاح هه رعآ ین وصا یار نالوا مهلم ندلل وصا یار

 ندمتم یلامعتسا كنلکش رکید ابو رم كمهتسبس و . هکشوح

 یتساروش « هفامعم . [۱] ردشلا لاح رب یعومع هدراتکلف

 قلعت چیه هرلنونفلاراد ینوناق باما هکر دا اضتقا كمهلىوس

 هختنم ر هقشاب دوخای هدنروص یهانش ن الا هدرلاروا . ما

 یعوح كل رلب ار نلیر و هدرلن ونفلاراد 6 هدنفعفح ¥ ریلی ر و

 هله رط تلاکو ۳ يو وا و نلیدا لو هد ۱

 لوف ی وصا كمر و لوک 17 طو ۰ E هع وف و

 . ردقج هقلاق ندهرواو هسرون ولوا

 هل وح ر یبساسا ê هدب ر كلاب كالا رق چ وا قح یار» ۲۱ ]

 هن رل دادږتسا یسایس كنب رلبح اصیضارا كوب « یهدادنالر | . یدل و" ثعاب

 < قلراکسومان «دهرتلکذا هلب رثأت كل وصا فخ یا یدکح هع اخ

 راتوق لارم یی طقف . یدتا فاشکزا تبثحو فرش « تیرح

 «فامعد E Th e « دلح یج ۳۲ «یابح كب وتس دالغ :یهلروم .«یداع اراي

 هدنسهباس هر ا یکیدتا ش# هنسهاع تعارز « یوصا یخ یارو

 ا یک ردشعا هب وش ینس ٤ة رف لا ربیل هدنسهساخ ۱ راو د یوک

Vie, ۰ 33, 8 27,31]۲[۱۱۸ « دلح یحتکیا سرحور 35-36  
]¥[ 53 ۰ ,۷ 24-25 



 هداسفو هژیح

 هینو اق

E E 

  ۷۲كينوجما تابا ارلد ناب لوا ندنن واق تاحالصا

 شابه هلبح و داسفولرودرههدناباخ او یدراردنا فرصهراب شهدم

 قحو یوغل كن رب وعنم كراوراب شلوا ضرقتم .یدراروروا

 هدنحش را ۸۰ . یدهمکج هم اخ هدچبه هغلانف یلیمشت و عیسوت ك باتا

 تاقیقحهدنقح رلیشیراقدبای كراوراب ماطر ندبا توعدتیاکش

 او اه و رامسموق یصوصخ روهام هتنارجا ۱۳۲
 راسو قلا هراب ااا مارات هدشودناسو هدلفساقام
 تاقیقح ۰۲۲ ] .رلیدیاممم هلبا كا كلارتشاهداسفو هلیح طاسو

 کیا و ناراو هیرلیا كا ندنرلرکید هدقلانف « هدنسهحیش
 .رایدلی دا مورخ هلمام ندنمح قمراتح ثوعم وراب 0

 رلنوب .رایدشملاح هاا ییلانف رلنوناق ماطر نالیای هلا اریص

 هل وب نولو ۰ یدنولوا مظنت هدنروص یرص اهد هکدتک

 یالماعم داسف و هاح کهد ۱۸۸۳ نوناق ندا مو ییناوق

۰] ۳۲| Corrupt and Illegal Practices Act ۰ ردیوناق 

 هعنم هلرلوراح فلات یداسفو هلح هدهساح | تالماعم رلنوناقون

 هنغآ راک ومان كابا هب وعود ندویغود اب الوا : رل مشدلاح

 ندنرلکح هرتسوک جاتتحا هفراصم هلضف كب اي ندنراکدرو لاخ

 كجهبدبا فرص « اینا 4 راردیا عنم یناکرح ضب یالود
 اب ولوا فرص ههر كنهراب و و زل نایک ۹ كه راب -

Com: Pap, ; 1881, 20۳6۷۱۱۲-۷ [1] 
Com Pap: . 1881 XL, 2۸0۲۷ [ Yراو اج قدا ہرلار وتار و و  

Vic. , c. 51 [Fl۱ 46-47  



 و

 نوا رب ناعم كافراصم نو و 1 رار رتسوک یک

 هتموکح یرلباسح نولو هدكیوا « یسهلک هعوقو ندنف رط

 لالخا دعاوقو « Er E عضو یت روب یسهمریو

 هک را رلبا تر ارج یاس ربعو یاس هد رب ده یيدليدا

 هضارتعا ءلکد هروک ههّنازج تاک ام لوصا هداعلالع رلنوب

 ندنفرط همکح نرو مکح هدنقحییلوبقم كباختا رب نایاغوا

 . راریلبدا قسطآ هحهم ا

 هدنحما یاکرح داسف و هلحو نلیدا منم ندنفرط نوناق

 هکر دفورعم هدنتلآ یمات یراهرونام داسفو هابح یرامخو لا
 فكر « كعا ارحا قضا « مر و هده <« كمر و هزاب

 17. نارذیرابع :نتیاس و کک كم هلباهماقا یر: رکید هنو

 . ردع و۶ هدنکلم یه عیطلاب bribery یسلر و تور

 فیرعت هدنروص لصفم اهد هدهرتلکنا ینیدلوا ترادع نده

 ۳ ینیدلوا یعون ولرود ولرود كنالاب کنوح . ردشع ولوا

 ییزرط فلت ید كنهمرو هراب هختنمر هدیوناق هرتلکنا

 نوجا رانایالوا لونش» هلبراشیا تاباخت | . [۷] ردشعا قیرفت
 نوجا قازاق تار همام ر .ردقو تحاح کم رک هناع رش و

 درادعو ی هدناوب كعادعو سیار یناهه د وخأب تیرومأمر

 یتکیدلیدا لاخداهتنام یرامرونام داسفاو هلحو هدالرششتو

  ردفاک كمهلب وس

  Iات $ ۳

1۲ 2218 VIC, ۱2, S2 O 

 یرلدرولام

 یهاطع اتوشر



 یسهلرب و هر ده

a 

 . ردا نمضآ ی هلواقم ر ییمض دوخای ۸ رص « توشر

 ۱۳۳۰  ریراع ندا یار كخعتم ناما
 ك کلا < نمهتسیا دهعت ر چیه ند ختم ر نرو

 هنس چاقر <« طقف . ربنهووک هنسح قلرادتنمر نالوا یییبط
 ا كا تاجا ر نشمارغوا هضارتعا لوا
 توشر هدهساخج | راود دو وب ینوک و < هلهحو ییدلیدا

 زار هدهسشعا A تالکشم ی وصا تشفوم نامت هکمر و

 A رولک یفاک هنع ازاق راتعاو تر شرب مهم یساطعا هده

 یندلوا زراب كب قرف یکه دنسا را لس ار کیا

 مویک یجن ۳اهد .رویدیا لیکشت هراجرب روم دیده نوجا
 صخش ر » ییهده نوک و نواق . دشا عنم مدار

 باتتجا ندکمریو یأر دوخاب هکمریو یآریتسیدنک هدنرزوا
 ارجا رأتو ذوف ر سومان دانم نوجا كجا قوس کما
 قلوا دناع هلعاف یفرصم « هرخا دوخاي هصخش وا هلدصق

 ابو كا مده ادع دوخای هحنلکا یحا 9 ا

 . [۲] رويدا فیرعل هيد « قمر دتعاد

 هلر وص وش undue صلامصم قسصل هلو اق ۳

 هل دصقم بلج ار هدرزوا صخشر » :[۳]رویولوا فیرعل

 تابا ۱۱۹۰۹۱4 ON. and طب 143, 20 147 یمهلئسم ماسكه[ ۱ ]

 نیمدو .ردشل دیا خسف ندزو و یی ا كنومیءرب هدنسهحیت ی. هیمومع

 5 OM 204 لر , ظ 225 یسهلئسم
KF}47-46 ۷, کا, 8  

 ۲ 6 :ادک ۳]



 ا

 یدام و یدید یلامعتسا ایو یلامعتسا قصت ایو تدشو ربج

 لکشت قدضتر « یدیدهت یعاقا ایو یعاما ررض یوم ابو
 كختنمر هاسهطساو هل ایوابجا ئوم كلذک . ردا
 هدكعا لک هعلام ر هنسهعا لامعتسا هحتسل مس او قح

 هلا كمربو نذا ییرلهلمع یماکحا كنون ۰ .ررک هنلخاد رانوب
 یورخا یشراق هراضراعم یا [۱۱رانوراب ندا ۶

 . [۲] ردلماشهدو رابهار نروکس و رلازج

 هحاصبا ییغیدل وا ك٤ دە هماقا ی 3 رگ هن رب كصخ# ی

 . ردو موزا

 سح « یدهق یازج یراهرونام داسفاو هلیحو نوو
 مازاتسا یرلازج تیمورحندهبسایس قوقح نوجما هنس یدیو

 هه نالوا مهم اهد هحصرظا هطم مر طقف .[۳] ردا

 . ردیسهملیاقار مور ندقلئوعبم یتوعیم رب كراهروتام وب
 ندا تیّور یاکش ر نادولوا نابمرد هدنقح تابا ا هکنوح

 وک دوا یغیدای یر ندرلهرونام وب كد مات همکح

 صخش ر.« هتسهلر ۷ توشر ا نیام ولعم ید هنن اس

 ناب ینغیدامراقح سس هنساع ولوا هماقا ۳ صخش هنر

 راد وا دما « رونولوا خسف باخ ا هرولوا كج هديا
4 

 تا 1 دوم ییفح قلوا اصعا هب وتم راب اهد ر 3 حاد هساخح |

۳۷۲ ۹۸ ETE AS ی ۲ ء سرحور )]۱ [ 

So. Meath and No. Meath, 4 D'M and A, 130,185 ]۳[ 

45-47 Vic., cC. 51. § 6 ۱۲( 

 داسفو هلبح

 یرلهرول ام
 ةع یاخا

 ربقاررب
2 



 - وامو طقف

 دما رلهر
 یرلناژآ دوخاب

 قملاي ندنفرط

 ۳ لوک

 هدلاح ینیدلواموصعم ًاماعدمانهمکح «هقشاب ندنو .[۱] ردا
 كجهدبا مکح هننیدلای ندنفرطیاژا كلوا كناداسفا و هل

 ندا هرادوا دان . ریلیدبا خسف هب باا هسرولوا

 . [۲] رایابلاغ نوما هنسیدب ینقح قمقبح ثوعبم
 ییرلءهرونامداسفاو هلبح نوجا كملي ەر دتا خسف ییاختارب

 .ردلهملهدياتابناینغیدنای كنمدا و رومأمدوخاي كد نما تاذلا
 ST باخ ا هحنجوم E مدق تیاف كننابح زیلکنا

 كن رلهتموق هقرف . روولوا یتات ا 2 داف هزلد نان

 .[۳] زامل | هترها رظن چیه ی اڈشتو تاک رح ك راتالکشت ساو

 US یرلتیسانم هللا دان <« ا طخ كرلنو

 هسشلوا لصاو هبهچرد ر كح هل هر دتا دع ناژآ كوا

 هیسایس تبممج رب . ریلیهدیا لصاح رثأت ر هدنرزوا باخت
 یوم ك.هفرف هدایز رک تهاظم هدایت هص اا

 لاعفا كتمح وا دان همدم ینیدشدلاح هب هعفادم ییعفانم

 ندنفرط هساس تعحخ ر الثم . زالوا لوئس ندنناکرحو

9 6 SY 

 هدنناباسح یمسر كدفراصم )تابا یازادوخای دما [۳]

 كيولقرب چیه « كنهسمیک چیه هروک هنیرلدعانقو هنیرتامولعم یدنک
 فرصع رابتخا هلبدصق ریثأت یارجاهدناباذن | كتيمجایو تکر شرب یه
 39 لیبقف < ۲ لودح ء اذک . رلردروډج هاب ینکیدهغا

 . روبلک یفاک یرلاعارواد لهاحتم



 بسا ۷0 ن

 هدعامحا دهان ء یییدالوا لوّیتسم كد مات ندهده نلیر و

 .ردشش دالوف <« هل هدلاح یيدتا قطنداراو یدولو رضاح

 كتنعح لکد هلن دصقم نامت ینا ا كد ضان 6 عامجا 6 زکلا

 : ۱۱ ندر ووا شادآ بر هلاما هعفادم ینتعقنم

 یا و هقزوم نوجارلعاهجا یو ند ام دق هاختار كلذک

 هفرفوت دات « یسە وسل ندنفرط ىسەتىموقەقرفر كنفراصم

 قران تاباقت۱ كد نما یل همر اوم اعا هدنووص ی
 یسهتیم وقهق رفو طقف .ردشمشال را رق هد کج هب هم هل دنا لاخ دا هتنابم

 . [۲] ریشیک د شيا نامزوا هسیا یشرب ندنیلق همایون زوک
 ینغیدلوا یرومأم كدا ر كمادا ر هدرا-ثیا لیقو

 تاسا هدنروص كحءر و تعاق هک ا نافاب هنسرلا وعد تاباع ا

 هکرولوا نار هاب وا هدا امه هدام عه . ردروزكی كملسهدیا

 هل.س الود تلاعف کیدا فرص هدنهلدما « یسهتموق هقرف

 هلو هننالکشت هقرف هفام عم . [۳] ررک هللاح یاژا كنوا

 هدننامز تاباا طقف « نایالوا طو سم هورغود ندورضود

 < الثم . ردلکد هلو هدنقح راتعح وار لو وقتا قوحر

 حروج تنس 5. 0۸ 274 11., 155 یسهلئسم توهرک وق [۱]

 رلهبده هدن.دجشرب گرلهلعتسم و 5 0۷ 2040 13, , 89, 8-97 یسهلگسم
 یاد ال 1 هد کا : یددالرو ندنف رط تیعجرب لاری تس وس وا

 . یدشمر و تیعجر تسیلو نوا

5 0 and H, , P. 39, 42-43 یسهلئسم رتساقنال ]۲ [ 

4 O'M and ۲1۰ P. 132 Per Pollock B., at 124 ]یمهلئسم لاسل او ۳[ 



 هلیح یوم
 ؛داسفو

 داسفو هلبح

 هللا یراهرونام

 یو اق ربغ
 -هرا تاکرح

 قرف هدنس

 ۲ و

 تالوک ام ناولو یتعفنمر یصوصخ و هورغودندوغودهدناباخم |
 مهمییدتاافا هدنسهلداح تابا ۱ «كنرمج ر بک صندنرارجات

 ردشل دا مکح هنکیدهمریک" هنلاح ناو 71 داد نان امر هل ور

 شینک شک ییاق هراریئأتو ذوفت راکداسفا كریسفوب .[۱]
 : ردراکشا ییدحا

 مزال تاسا یینیدلوا شش اب ندنفرط دا كداسفو هلح

 هدنلحاد هاا راد . ردراو یماشتسار كنیسنر یج هلک

 15 قارا صخم هسر صخشر « بده « توشر

 ر قصت دوخاي دد eccاesiastica1 یاحور هل رک ی ونعم

 كس رلهدارا ك رل ار و فک هسشم اي هدهمم وک تروص

 مساو هدنروص قجیانوا لباق كما E داق ارت

 ندناماما و قاژاهب دات ه ء هفت دیا ارجا هدساقم ر

 هحنح وم ینوناق تاداعو فرع زیلکنا هلي را هساع ولو رادهصح

 .[۷] رو ولوا دع دساف با

 تاکرح ینوناقبع «نوناق « هقشا ندنرلهر ونام داسفاو هح

 هرانوب طقف . ردیا منم هدیلاعفا ضیپ فورعم هدننلآ مان

 نوا كعادیدح ینفراصم تاباما هصاخاب « ماکحا ندیاقلعت

 . زکجهدیا ثح هلتسانم تابام | ندرلنوب . ردشع ولوا عضو
 هلسفو كرل واق < :قرف لضا E تاکرح عو یياو

SoC ۲۹-۳ ۵ ۳۰۸۵/۹ CEVAT انک « سرحور ۱۲ [ 



E Sl 

 هد رل ثلا ازح  ) malum prohibitumمرج وع (

ATE مرج هدناذدح) ( malum in se و 

 قاقوزور یقالخا « یسهرونام داسفاو هلحر .رزکب كب هقرف

 تاسا كنید ولو یدصف دافار هدنشا كشيا و ردا نمضآ

 ده هده ر هختنمر ء الثم . [۱] ررتسوک موزل هتسهل دیا

 توشرر هسلکد دوج وم یس ذو یارحا هدنرزوا ینأر < كعا

 نولاق هحوداس رو ر یون اق ربع واچ . ردلکد كم د

 و نوسلوا هسرولوابه یدصق كناعاف و نا عنم ندنفرط

 هلاح و یی وناق ربع ندزوب , aكوناق « الثم . ردلعف ا

 یک قعای یفراصم تاباما هدنقوف یمظعادح ییدتا نم .

 ییدملوروک رونعمیسمر و اف داسفاوهابح ر هکر دم الودندنوت

 تک نافا هاش تابا | 6 )۳ ا  Eربع كو

 علام کو و ینلدل وا ففح ك دیاد =I یس ۹> رد دی وداق

 ه دن ان اس شلک ابنک ریلی رب دلس هد روص یکسر ف راض تابا | ]۱[

 یسهرولام داسفاو هلیحر «هدر دقت ینیدلوا یدصق اطخو « قع ولو

 ۸0:۳ 7 MICE زء ولوا ع ا ٤ ی و اقربغ < ردا لیکشت

0 ۵۵ , 51 

 ثنحم ع وضوم یشر وز . ردراو انثتسا ر هدهدارو [۲]

 هلبوش كتا كارتشا اکو رومام ینیدناللوق هدناباخت | هلا د نانو هسیا

 منام ا یواقرغو هنرلارولام داسفاو هلبح ریمل نوسرود

 تكنهسهیک رومأم هناباختا راك اح هسرلشء ای یناک ندنرالا هرزوا قلوا

 هدنسهلادیا ارجا قییضت و ینسلب رو هده ندنفرط رومآهرب یریغ
 46 - 7 ۷: ۰ 51 , 82 ۰ رارابهروک روذعم

 ۷ : یمکاح كن هرتاکنا



 هنلمل ذن كابا |

E Ps 

 كدضا نالوا شمشلاح هدهجرد ییدلک ندنلا نوجا قلوا

 هرانعارظن یوا هدردق ییدلیدا باکترا ن زسقملوا ک ارتشا

 دعا هورغود ندورغود كالنوناق رغ « كلذك .رياي هالا
  EEءندکل دو هدلاوح اینیداب ای ندنفرط یناز | ی.

 یناهه لوقعم دوخاب ندنساطخ باسحر یضراع 2

 . لس هلوروک هلا هعاسم رظل هب 3 ها ا ا

 تشن ندقلهتسخ ر یسمەمەلىدىا هیارا .e فراصم

 . رای الو وط رودعم هدو هیروپ دنا

 قالخا یسایس هدلاح یرلکد«۱ باحما یتراصم لوو

 ا و لافا ينالوا قئاس هلل كادر
 ا هتموق . ردشع ولوا منم و نت و یک راجع

 «دراقوق هراضتنمو [۱] یسهلدا باخت | هناخمر هرزوا قلوا

 .رددلسقو [۲] یساع ولوا عیزو هقراف تامالع راسو نوروق

 . رویولوا دع لوصارپ لاک نوجا یعومع شیاسا رلزوب
 هتساملیح اقهطارفا <« تاک رح ضعل 1 اال

 لا رالاثم لسفو . ردراشم دبا عن م هلدصقم كمهلر و نادیم

 روک ها ۳9 ار راخشتم ا

 ر لبیقو . [۳] ردهدام ندیا عنم یتسالوتوط یراهارا ارک

 < هکرویلشالک | هلوا طقف .ریلیب هنوروک یک دناز كب هدعاق

7 ۱ 
1721۱ E TOFS 6 

401E Ve Col , § 7,14 ۳۱ 



ESتی ا  

 یرابختنم هدلاوحاضعب « لواندنواق ۱۸۸۳ ندیاعضو یو

 هردشع ولوافرصیماریل زیلکناهج رلکی نوجما كمر دنس هب هبارآ
 هليا ارک زکلای  روبهعا عنم ًامطق ینسهمانب ههبارا « نوناق

 یمهحبش كنو .رون همرتسوک هدعاسم هنسال اللوق هارا شمول وط

 قانوق هنیرصا كرابختتم یدارفا نکنز كنهقرف « قرالوا

 كران و اضمب . راروب ر دنولو هداما یرالسوموتوا و هارآ
 «هقشط این . ردراو .هدیرلافع تلاصضا تمرح نایباش دور

 هرک قوح هدرانمح نلیدا نامرد هدنفح ی تاباخا

 یک كملیمدا كرا ارا قوح هد راد تاک

 ۱ . رتهللوس ینیدلوا یرلقوه و یرلتانسحم

 لوصا رب مظتنم هرزوا كمك هنک وا كرلطارفا هدناباختا
 ندفرطر ترع و دهج كو و لا ندا فرص هدنسهراد

 دیدح یتوکی ندفرط رکیدو ندبانابمت ینعوضوم كنافراصم وت
 طود ص هنو اق ۳ ۰ ردا لح هدهس وداق ماکحا نی لا

 ینکج هلی هلبدبا فرصراپ هرایشیک هن هدنروص عورشم لودج
 هد ووص یواق سنف یحر 2 ٤ ردهدکما داد

 هجور رانو . رولیا قلعت هراهسمک تاج هلی هدا مادختسا
 هدهعشه :نالسا یار ؛۱] ناو تاباا , ۲

 ؛ یرومأم یأرر هرزوا كنا تراظن هنسهلمع یأر یاطعا

 هدرلش واق هدعاسم ی هدهطقن و .نامدختسمو هشک هدنتس سون

 ینواعم ناژآ نوجما هبعش یه نلیرنو یار هدرلی"واق [۱]
 ا رب

 شلد ۰ عام
 م رس ی :صچ

 رافرصم 3



 فراصم راس

A 0 

 .ردهاضفاهد هلتسنهرا وراب یابس الود یعسو كن ها | هر اد

 ییمادختسا وام یترحا هقشأاب ندرلش دا هاراهدلودح «نوناق

 -[۲] ا ورح ندا اقح یرارومآ« هیلئرحاو ٩[ ] ردیا عنم

 واق can vasser ا نالا هنا یأر 5 ز ردتفد نایاش

 كو . رلرداکد لخاد هنسهتسل ام رس نیادتشا

 ر ینوناق رع یمادختسا رامدا هلو هترجا « قرالوا یسهحش
 ۱ ۱« ریدنک اراک ولاح . [۳] ردنالیکشت تک رح

 تاباخحا رب كنا هصوت ییرلهمرو هدنهان نالف یرایأر

 « ردنا لنکشت NT مهم 3 نالا رەد

 اکوا ءدصوصخ وب هکردراویس ودرا للکوک راربص یاب كد مان ره

 راود هقشاب دماي هدرلر نالوا ناکما . رارو ولو هدتواعم

 اا یربا دوخاب ندراناژا كەياخا

 هدرلنواو ییدم رو ترحا لک راو .رولوا دشتسم

 هم ربا ینالود ندتهدخ یراکدتا اها هلتسانم و .دنتفح

 ۳ اد ا مع كنوناق نوجا یراقدالآ هراب زب
 . راریلساص شد همش ود

 «نالعا « .ءط < تافرص اف ییدتا هدعاسم كلودح

Eیو هلا راش لام کو و را هت سود <  

 كاا هتموف ر ا ختم زو شا « یراصم رلعامحا

40 ۳ VIC CG, DI FIA] 

  OEم دی ی « لودج یجنرب و )۷( .

 0 1010101: نج « نرجو ر ۲۳]



 ۱ E و

 نوجا هراس تاصوصخ زر اح ًانوناق طقف فلت «[۱]یراجمالدب

 یصخش دان .ردیراع ندقراصم ردق هتساربل زیلکنا زو ییا

 .[۲] رلیسهدا رابتخا هدقراصم لتوا و تحاسس نوح ا

 كجهدما تراظن مرانو « یسسأت كراءرخ كجلر و یار

 تكنافراصم راس ینیداوا تعاب اتلناباخ او یرحا هراروپا#

 نایدا :فرص-ندنفرط یروماد بنات وا
 راد عاب فرصم لوص و . ۲۳] ردمزال كما هی دأت هد یی ام

 ۱3.۰ هکدوح .ار دنا5 5 دن شک 1 . ریلی ر و "اکرم ندنفرط

 نوجا یلللارق هرتلکنا نور هدنسهبمومع تاباا یتانس

 نوئو هکردشاوا غلاب هد ر نوا و نیلش نوا ارل ۷۰

 لارسا ردکع د یر هدشب ناه ناه ثافراصم

 تموکح هدر كج هاب ر دنا دات هرلد نع كف رصم وب ی ا
 تاعفد هدنماغور .یکج هک مزال یمهل دبا هدهعرد ندو

 . ردشعا نالعا"هلبا

 اس کا تو رو
 دكراف رصم و «شمەما S4 هلا دادعتی رلعوض وم تافراصم

 راوراب . [۵] ردشعا نسل هدیدح كل وص یرلکح هل الوا غلاب

 هدساع الا رک ات ر هنشاب بختنم رو شب هدهساخ | هراده هحهلخفو

 ۰ ردا ا

45-47 Vic. c. 51, 8 31 [Y] 

38-39 Vic. , c. 84; 48-409 Vic. , cC: 62 ۳ 

Com. ۳۲۵۰ , 1901, LD 145, 0. 84 ] [ع 
406-4, , ۰» ol, 90060, I ۲2۲۸ ۲۷ )۵[ 

 كف راصم

 یسیمظء ادح



 تب ی و کا

 یی کیا یرادقم كرابختنم دیقم هدرارتفد ء دودح و نوجا

 . ردیساربل زلکنا یللا زو چ وا هدلاوحا یيدها زواج

 ارل زوت وا هنشاب ختنه كيب هسراردبا زواحتیرادقمو راضیتتم
 یفیدلوا ثعاب كباا غلام و طقف . [۱] ريل هلدبا فرص

 كاتم هدنحا کنوح . ردقازوا ندهارا ینافرص نولو

 كنناژا اخاه ینرصم یصخش نایاقح هارل زو

 تک احد تاسح کیدو و

 هلیح كرل هدعاق نالوا عوضوم هدنقح یفراصم تاباحا

 3 اا هماکحا نالووق یشراق هنرلهرونام داسفاو یش
 كج هل هاب دنا مکح ,رلردلکد ددد هحردوا رانو کلا .ردراو

 ۱۳ را لالتا ینعاوق و ع هق هاب ندازج

 ینکج های دا ماا هد هل مرج تأرج هباکرح ینوناقربع تارا

 یراناژآ رک تاذلاب كرك .[۷] رویا جم رصت نوناق
 ۳۳ ۱ ترا کرح ر قوا رغ هلسهطساو

  £ aنا 7 ۰
 نده راد یگ هده ا | هرود وا ره ردا تاغ نغلو عم

1 

 یمظعا د> و نوجما رلیتواق كرك رلوراب كرك هدادنالربا [۱]

 ۰ ردمغاشآ اه د زا رب

۲ 21 ,51 ,۷ 46-7 

 لباق مغ هسشلک هعوقو هل تقفا وم كاد مار داع هر واق [ ۳ ]

 © $ 2 TA E راة ج هب هنس ید a قلرا باخ |



۲ 

 E ET هقاوعو 6 اح ی ِ زمکیدجا حاصتا

aات  : 

 مط ماکحا ماطر مررص ز گلاب دمخ یزاصم تا

 3 هنیمأت ا هد یدک سم E ۹ زلک یفاک كما

 ید نعمان یه هراح نالیناللوقن E ودر ا

 روج ههارا یاژا تاغار لوئسم ندفراصم نوئو

 کاسه اتاوا زماکنا زو كدمات ۰ ردنرابع ندقع وط
 د هاب تالاا ر جراح ینافرص یصخش هدهحرد

 قراصم تابا ا ندنفرط یر هقشاب هنن اسح لر وا فر نم و رط

 اقطم فراص» وب نونوب . نمل ديا هیوست غابمرب چيه نوچا
 ندنفرط مدا ییدتا هارا قرالوا یرومام باعا كدنمان

 ندنفرط یر یربغ كباژا . [۱] ردیا اضتقا قملیا

 ربتعم یر چیه كنادهمت شک هعوقو نوا ینراصم تاباختا
 ا هدنحما E "بز و وا ندا سقعل ین ۰ ۲ ۲ ] ردهکد

 کەر دلی ینا ییافرصنو و اا ید یا او

 نوحا یسهلدام تاباکا ندر رکید دوخایو ی و

 .. ودوو مر و ناتو غلام نوت ییادلآ

 یتهیادج و تعانق هنفیدل وا صلاخو وعود كاسح ون « هد د ات

 . [۳] ردهدش روح كما نام ییغیدولو

NANT 

۲ SOT 
Ua oTO 

 باخ ا كاد لاب

 نارآ



 نت

 ا كلا رلهسمک نانولوا باعا نوجا هفظو و

 هدینایرج هناراکسومان كابات .رازاللق هلقلوا مهم تیاغ نوجما
 با ا 0 SS د ا راد همتا و کوب اسم

 ء هداسلالع . رولوروک اردا و طقف . رلبالوا یرومام
 < ج دنا e ی نا لکشت هدعاق ر یبطق طة

 ۳ یک یعاط یا ندسک س قەینا وراد كنهساس
 رار اکهظفاع 5 ردا e یا ا نالوا

 لک نوا یاباحا وترا » نلیدا رشن ندنفرط یسهقرف

 ]٩[ Pralical Manual for Parliam- ۰ « نا لوح

entary Electionsرکید ۰ ردهدکعا هصوت یوصا 2  

 یراهسمک وب [۲] هدنرلا که دنقح تابا ا سرجور « ندفرط
 كتسح»دکنوح .رومر وربخ یتفیدالوا ندلوصا ككا باخت ا

 ۳۳ 1م هلو ندنناکرحو لاا تنرلاضعا و

 1 E 8 » . « ريل شلاح کم دیا لس هرم

 یرادبق هبهتسل كراضتنم كنفراصم تاباعا كدا » ءروسد

 یمات ینافراصم تیم كرلنو دوخای یسالر دشیراق هلفراصم

Eهننالکشت ییدمش دارهقرف . ۶ ردیمهعلرک  E.6  

 هکلاتحا . ردیانتجا لباق ربع نامه ناه قاقشیراق ر لق و
 ندو ردق یتیدولوا نظ ندنفرط یررع كرا « كرلد مات

 ] J ۲ ]۲دلج « ۰۱۰۲ ۱۵۳



۳ 

 اغ ر راک دېت کج هلی هدا ضع كل وصاو .ردفو هد شر

 . رومرا هدهکدتک ء.رو الف هلقلوا عیأش كب هداس ییامعتسا

 لا تا تسع ر یعضو او ام لترحا و كلساک هدتتشح

 فاصوا كنو کردیا قفدب ین راتالکشت هفرف . ری
 ٤ زکجهدیا لاح ییسه ری

 رارق یساراماق ماوع تاذلاب هتلوشم كناباعا هلتقو

 تسایس هناررقم عسطلاب ء قرالوا یسهحیت كنو . یدریریو

 ثالوملاو تر ور رس ا . یدرشیراق هدتسلر كوو

 رارق ر دعاسم رع هدنسهثقانم با ار لسا هنطوقس

 <« نواق ر نالیاب هد ۱۷۷۰ ۰ ردشملوا بس یسهل رو

 طف . یدسا عیدو هننمحمار یصوصخ كیاراماق یتحالصو

 هد ۱۸۹۸ «تیام .یدامار دلاق ندابروا وک سا 9
 قبحالص یساطعا مکح هدنقح یرلضارتعا تابا نوتوب

 . یدارو هشهر لدغ نوسلوا هنر وراد لا
 یتوناقربغ « هتنرلهزوتام داسفاو لح «هاطخ هدنناسح كراپآر

 یدمسش A ردا مکح و به هنعوقو تاکرح

 كى هعش و بوسنم هتسهبعش یسهصام لارق كێ و

 .[۱] رومدنابک را ندا کا
 كدام اه همکح «بضعتنمیه دوخاب دانه شلوا بواخم

 ضرع یتکیدتا :دانتتسا هرس یک نوا سا

31 -32 ۷16, 2.7 5; 42-43 Vic. , €. 75; 44-45 ۷1,۰ 68, 813 ]۱[ 

 باخا



 داسفا و هلبح

 یرلهرو ام

 كن واق یکه دنغ
 یرل هحش

E ی 

 نلیدا بقعت هلام یلدع نولو رتاس < هلئسم . ریلیهدیا

 فراصم و د رادهاش ء ربا نارتقا همکح ًاقفوت هلاوحا

 هتسر كنساراماق ماوع یرارق كنهمکحم . رونولوا راتخا

 ۱۰ نالما ههنروا هدتففح طقف رل. ییلکش روازرو

 دافاو لح غ داش کن وج . ردلکد مکح 7 ییاعف زرد

 رارق هنغیدلباا تاکرح ینوناق رب دوخاب هنغیدلوا یرلهرونام

 هلکه رمتک هنلاح نکی مناک یا ا زکلا رونار هسرولواكجءرب و

 یيدتاباحما كرامرحو یصخشر هقشاب دوخای یدصاب ءزاماق

 ۰/۱ ] ردنا راتف NS هاو رخ ینا

 زرط ینهلنسم كرازیلکنا هدنسهطش یز ت كنفراصم ااا

 صع ه وتنلراپ . ردشمل هحش هلتقفوم هکر س4 زرس4مش چیه یرالح

 ۱۳۳۱ هوم تایاحتا ۱۸۸۰ هروک هرامتساتسیا نلیدا

 لوا ندننوناق ۱۸۸۳ یهدنقح یرلءهرونام داسفاو هلح هک - نیزنت كفراص

 رلدزحان هدنفالارق هرتلکنا نوو - ردناباختا كوص شک هعوقو

 لاب هاربا \VFIVA\ ی كف راصم نلیدا راتخا ندنفرط

 هد هم وم تابا | نالو ع وقو هد ۱۸۸۵ بقاعتمیو .یدشلوا

 اا ءرک وص ندخرات وا و ید دود هباربل ۱۰۲۰۹۵۵ مرو

 .یدراعنداربل ۷۷۷۲۵ هد ۱۹۰۰ .یدلهدننود كرادقموب

 یفراصم تاباح | هددرتلکنا هفامعم .ردو رادقم یطسویدمش

 یس هل دام ۱ یه هم ns یر 0 نوک و

0 AT ۷۱۵ GC DOA SIT 



 ات تر یک

 قرالوایطسو هنشاب یأرره نلیر و هدهیاحا رتاود ندانایرج

 . [۱] یدرویدا تباصا فرصم سد ترو نلش تردا

 ءا را ندا ر نا ی
 راد هتسههزغ سعات ارخا . ررو رکفرب صفا هناسنا ایی
 ترا هاست و هد ۲۰ نما 6 "نیترات شاپ وعم

 هنساکلا لاغ « تایرشت و .[۷]رویدیا ریونت هغ دل وای هطق وب
 تابا « ثومم . یدروالشاب هلی وتکم كنوعبم رم بوسنم

 ضعب شمشالاح هدناباا « هرک وصیا ر ندقدالاضما ینفراصم
 ندنناژآ ییدتنازوماعتم اقا راد هنوز تا

 یرهرونام داسفاوهلبح .یدرویدبا تیاکشندنفیدل | بوتکمر
 لوق E و كره مه رو تما هب هس ون اق تعول ی هدنملع

 2 اه یاژا باجا هنن رزوا یس هل وس ىکا

 هنانح یدنک هدساسا یمهلداحص تاک  یتزاب و8

 <« ثنوسم . ردشمروص یتغیداعاط بوسأد يا ناکا

 ند ررادفرط یسا ER ا ی هدکمر و در باوح

 اهدر كل رلذوایدمش « ینکیدروشود ندزوک هدیدزآ یغوح و
 هناماماوت .یدرو هل وس ی رلقدشلاح هتعن اع هتسام وق یک

 هدي وتکم را کدر دک هتخات ار ۱2 هر

 هدیروعوا EE :یدتاحاضیا یتخیدلواوش یدصقم

Com; Pap. رز TOOL, ابا و FIT 

AAI ANT 

 ا فراصم

 هنارا صقان

 رویلیدیا



 ند و اق

 قامهحاق

 یئلیالوف

 ےک

 راهظا یننلرادتنم یشراق هراهسمک شمشولاج هناراک ادف كب

 اضتفا یسالو ء ینو ر یوناق غ « ینیاو و كنەچا

 " والع هدینغیدلوا کوو كيوراح و مه . « یدردا

 . یدرولیر و یاب « هتشم تلامس » کوب : یدروم ر دل

 ورتاد هد اوج ییدر وهوتکمو هدنسهب نع سعات هن « ثوعبم

 وهم ینیفح كلافسینیدلوا شمذنلاح هنس هلازا 1 لاک هما |

 کو یتغداع ولو ترسان ر چھ هدنددننارا باا هلا

 راهظا هدزرطو یشراق هسراتمدخ كرلهسميك شمشلاح نوجما

 هرثناشلاحهدن روعوا هقرف . یدتسا اعدا ینکج هب هم هلب با

 لا تعجایمهراهطساو یلجایمالودقوح نوجحماتافاکم

 باخت ار هقشاب « هقشلایف . رولوا هاراکتارج كب كما امدا

 ۳ ۲ الا هشنام و نمکیدتا ت ۶ یاژآ
 هارادعو لیقو نالا هنماندرماب [۱] هدنوتکمر ییدردوک
 ۲ 3 نام ینغیدلوا رشننم ك فألامم

 یهدنماع یرلهرونام داسفاو هلبح ندنفرط دهان تاذلاب

 سا ضعب كج هلم همای هددروص كحهدیا لالخا ینوناق

 کر دراو راناصه ماط ر هلوا هدنوناق ء هقشاب ندناکرح و

 ردقواو .راربلی الو راقامهحاق قوحرت ًادانتساهرلذوب یرلهقش
 كوو كننابابح فراصم یناژا باختا كدزمانرب هکردیالوق

 ءهقیق اف . ردشمهلبوس ینغیدلوا ترابع ندنکحضمر یمسقرپ
 ۱۹۰6 « زوع ۲۵ 1



 ین را

 كنوناق هحنشالک | یراناژا تاجا كن_سیدنک ملا دهان

 یرازوک رانو .ردالوقیو كنالوتروق ندنرلهدعاق قیشیراق
 هسراربلک ندلهاح یشراق هلاوحا ندا نایرج و رلراباق هطزوک
 هح ا هدهجرد كج هديا نالعا نکی !ناک لآ

 .[۱ ]رولوا روز ك كملي هدیاقلت لخدمیذ هدیراهروتامداسفاو

 باخت . ناب ینفلناژا تاعا كد و دیا ا ةرئادر هقشاب
 یفلرومآم . ریل هدیا هب دات ییفرصم لو كراختم مه ربع 6 مدآ 7

 ا
 تراکم

 یاح « یراهحالک | رق «تعمح ر هقشاب دوخای «غسل زورگ رب »

 کرل دنا مارک او ر راش زاروو لس افد

 یقلت هيد یراهرونام داسفا و هلح یدرلهسایای ندنفرط داب

 لوما قاب هحنلک هع وق و دداکش و هک ولا .یدرلریلم اب ولوا

 شاب ثانسوط وق یار یراق راف ا زار
 ارم اناج هدرهاخ.م یراقدالپوط یراضتم لوا ندهلوروتوک

 قجالوا ببس کمر دتا خسف یاخحما ء دزمان و رارلیاتعاد

 کلم رب یلاخ هدیه « و . ریل ال وا شماعاي یشر چھ

 از4٥ یلوصا رهناخیم طو رع هرلهاخارب هکنوج . رداکد

houseكتى رلىج اش راف ارب وب و را ی لو  

 یکدم سارا اواز ا هتیا راتو رد
 باخ ا دل د ضان ر« هدلاوحا لوو « یلصاح . رلروک ود هراب

 نمکیدتسا تح هدیراقو هدنقح یرلناژ آ باعا دارلدنمات [۱ ]

 . زکیقاب هرله رقف



 تابا |

 ترش هرود

 ینحیغن الشاب

 ف دک شم لیت

EET 

 كعا تاسا ینغیدلوا ی هدهعرد كنسهفظو نا

 كسرجور ندا صصخ بابر هجوق هب هلئمو . ردروز تیاغ
 هلباهرادا یناباخاو مورح ندهقالخا تاظحالم» :یک ییدد

 هافخا ک ارتشاو ی رلتربغو دهج نوت و كرامدا ماطر فلكم

 هنس هس ا زج 2م اس كدافاو هلبح الياي هثس اس یدک" یدنماب و

 یسارجا زرط كیاحا .ردشلوا ف و طعم هصرلخ ندا ضو رعه

 باح | هدایز ندیاسا نوو راس ء كناقيقحر نالا هدنقح

 ینیدلاق مقع ییالود ندننالکشم كيليهدیا تاما نارا

 .زالوا شل دیا ماق هناعدار هناراک ترج كب هسرین هل وس « ]۱[.

 هلع ءان «یغیدالشاب نامزه كنس هرود تابا | «هقشابندن و

 ینکح هلکم زال یس هلن دا لاخ دا هننايم ین راصم تابات !كنایدأت کناه

 قایس - < یدنمان ء یتوناق ۱۸۸۳ ۰ ردراو هدیالکشم نییمآ
 كن یدلرو و - هدرردق يیدمرتسوک موزلءربسفت ر هقشاب قاسو
 خسف نالوا ثعاب هسرادصا كنیدلروو دوخای ندننا یلاسرا

 نلیدا نالعا دان دوخاب ارا ءرک وص ندننا لالحا ایو

 لوا اهد و ۳ طقف .[۲] رويدا فی عت هد تاذ

 کج هبها لاطبا یناختا كنلعف داسفاو لحرب لدتا باکترا
  | ۰ RETINهدنس هیمومتاب امن

 كد مان « عقاو باعا « هدهعقور نالوا تبا کیدلیدا اطعاتوشر

 او ندن رک مهدیا قاشا راک اح هدنسهلگسم یناناژ ۲ باخا
 5 :OM 200 11. , ۲.176 ..یسهلگتم تومرع تیغ . یدنولوا

]¥[ 63 8 ,51 ۰ ,۷ 46-47 



 ی ی

 هلسهئاد تادامجا كراهمکح ء سکعلاب . زا نمضت یتسانعم

 وعو ناعمو رلیالوا دزعان ناسنا رب « هروک هنکیدتسا رره
 ینراصم تابا ١ ]رار فاو ا لاح س + ةراصء تاباخح | ار توا لاح بش 2 رار لوحتم
 عبا هنفهام تاق رمصم نا ۰ 3 راس هب الاشاب لوا اه د ردح راب وا

 یرا لماع ندناباا یدق هرلرتفد كراضتتم الثم . ردشرب

 هدحراب ین اهفرصم نایدا نوما یرلهتسدل تابا ا .ردهلماعمر

 قراصم تابا ا نامزر چسهیران و نوسلوا هسرواوا شک هعوقو

 یناه«كنأر ر «,ندفرط رکید . [۳] ردمزال كم هما لاخ داهتنایم
 هسرهلی دیا تاسا دلا نواص 6 نوسل وا هسرولوا هدحشراب

 نالعا نکیناک یا ا دل د نان هدنس هح كيوب هک قوت همش

 تاکرحو لاعفا قوحر جنت تست منم ییاو ۰ (E رو ولوا

 . ردعبات هننلنش ثناباخا فصو یراقدلوا را هکردراو

 هر اعا هر هس امس بعم ر یخ هدب را رص E كنسا اما ماوع

 مکح 2 هنکج هلی هاب دنا دع ر باخ ا یارو

 ]3 ردلکد هل د نامو هقشاب 6ول ۰ 6 ردشلر و

 دقت نوجا فیشخت یلافس یهدننخاد هناا ر ء كاذط

 5 ,.M'Oa1ıdH 1 یمهلخسم یرلیواق نراتو نیا [۱]

 . ۱۷-۱۸ . ذلح ىج ۲ ۰ سرحور [۲]

 ۰ ۱۹« دلح ی ۲ سحر از

 ۰۲ 1۸ ۲ ۵۹ لک 1

. 5 0, and H. p. 27, 834-8 ¢ یمهلئسم دل فقىل ]۵[ 

 5 .OM 204 ۲۲0۰ ¢1 ىس ەلئسم یرلیواق نرانو نجلا []7



 ی هما |

 كع زوک

 ر و

 یارحا 3 كنسام ولو هدهب اما هدنلکشب قازرا دوخاپ

 ات یک یسهلاعم داتقا و هلح ر ۳ هع وف و هل دصعم ۳

 هنعوقو با ار هدلابقتسا ر نمفاي نوجا یسمهل دا بولیدا

 ۰ [۱] ا د اا بولیدنا راظتا
 ییدلک هعوقو هلرلهلصاف مظتنمربع تاباخ | یعومهدمرتلکنا

 كسلح اهد ء نوحما ینیدیولوا نالعا لوا زا كب ندنعوقو و
 «لوا هنس چاقر ًاضعب یتح « نکیا لکد هدروصت عقوم یخسف

 توعس ul وا هدتفصح 3 يدنا نداع اجا كرل د ناب

 > اک ا هج ر قحر نوجا كالد ضان 3 ی

 كد ضان اد طاارمشوت 2 رو ولوا قلت ۳ ا 71 اد

 قلعتم هب هب ريخ روماو هر هه وک عفانم € هلا دعاتم یفو و لاڪ

 هباح ی رظل نسح دل رام رو هب اما لوب لوب هرلشیا

 قات یاعوا داسفا و اح رلهب اعاوت ردب دام هد یسامشلاح

 هدیرزوا رلمخترم ناعف قحا یساطعا ه راب هکنوح ۰ زل ديا

 قالخا دسفه هدر ده یيدلیر و هل دص م و د وه ار <

 ءرلنمرک هننابم یفراصم تابات راهاعاو كلذک .[۲] رولوا

 هد سەرود تابا ا 6 یعسط راز دبا دع تادا توو اقرا

 0 ام نوتسرحاه 9 NI rE زکقاب 2 م دلت ) ]۱ [

 ۰.۸٩ اذ «یسهلئس ج روج تنس ؛ ۷۲۰۸-۸۸ «اذک زکقاب
 ۱۷۰ ءاذک .زکقاب هنسهلئسم ثومر تیرغ هدنثحم هیده « كاذک
۰4۸ 

 1 ,.O'M. and H ص. 217, 218 « یمهلگسم سشنیتشاه [۲]



 3۳ نر نی

 هرادر اکو نامزوا .[۱]ریشک د شيا نامز وا هسراربلک هعوقو

 ۴ او nursing a constituency كعزوک یهیاخعا

 کما كارتشا هنسسات هناخهتسخ ر ندکمر وهناعا هنسولق تشرق
 ءهعقوم غلام نادا فرص . رلیبالا لکش ورود كيب ردق
 هل.س هع وم تابه 5 رشک د قوح كن هر و كد ضان

 رل هر هلا قیرطو و وح . زما تن ییغیدل وا لا هحاق

 هدنسهح رد اک دا نالعا هقلح ةي ینکید رو

 نوح اث وعمر رله ده وب «هداعلا ىلع هکر لس لد هلا نامر

 E EL هنسا رم زیلکنا زو اقر ى

 نامزهه كنسمرود تااغ ا یداغ كم3 نهال ۶

 هنالامعتسا وس هحدبا مایضنا هتتفک یسالوا لوکشم ینج هال

 روبخا یاور

 یددقلو لیلد رکید یثراق هنقنطن هدهعطق تروص كنسراتوتاق تاباخا
 تالعشم قلو ى الد نوجا تاسا یناکرجب نواق راذم هد تالکشم رب

 ممه 5 ندا <« دهاش ر هک ز بس همش . ردهدنس هطه

 : نسهودیآ ا ندکمر و باوج هلسەاچ و

 AR aT روما روخای هیمومع عفانم [۱]
 « دلج یم ۲ « سرحور ) رک هننایم یراصم تابا | رلهناعا

 ردلکد :یالوق فب ت ئ کا ا نی ۵ و اف .

 دلما رب نایالوا یهقالع رب هةشاب هدنلخاد هسا ا راد هکنوج

 له 1 چیه اد رله ده لیبثو نلک-ءوقو ندنف رط
"۳ 4 = 3 ۰ 1 2 7 

 . ردفح ات ووا رابتخا ی4 هنسهاغ ق | اق 29 هطسا ولاي al روص درب زب

 ۳ : کاج فت هرتلکننا



 باا

 كنىرل همكحم

 یرلت لم

 یرروصق

 ٍ 3۳ زيارت

 یتققح رک ۱۰ ردا رابجا هکمرو باوج یوا نوناق هکنوج

 تفاعم ر قجاردولو نوصم ندناسقعت E هس راب وس

 مداخ هناسا ینوشر الثم <« طقف .[۱] رینازاق تح هنسهمانشدصآ

 نوا یرامهلزک یرانوب قحن ا « هدهبمومم تروص « یرلهعقو
 یندعاوق تااجآ . رارلب راهسمک نالوا یراسس یلتوق كم

 قوچزا هدهدنقح تاکرح راس نالو عوقو هدروص لح
 ییدلوا هدرلاوعدازح تاکرح نوناقراغم هک كم د . ردهلب وت

 تابنا هلراتدامش هدازآ ندهمش و لوبق نایاش ًاقوقح ء یک

 كاا رب سل دا نامأت هلا طئاسو سوما راغم هسکجهلدا

 قوحر لات Î ینح هامقح هحش ر چسه ندنقفدب

 تاباا یز هطمو . رولوروق ندازج هد ارج بایرا

 7 ندى راقدلوا رۇمو رمثم هدهج رد هن كن راهمک

 ندنفرط یراشادقرا یهدهمکح ء ین رافالتخا تابا |

 ۱۳۳  لوسا هلاوح هنیرارق كف اع کیا یلدا نامت
 ناشیراق اعاد اک یخ هلسهرو هدلئاسم لیقو كسلچ

 یسالاق هدازا ردقهت كنهمکح رب یرشپ ندهساس تاصارتحا

 : ردشعا نمت همکح ر زا ردقوا ها لاق

 تابا . ردقو هسسؤمر چیه نایالوا یروصق « زکلا

 هدهصوصحت تروص هرزوا قع ولو هدناققد هدنفح یراتاکش

NEEهدرو ار ییدر و هد ۸ ینمحاوتنلراب رب نالوا  

46-47 Vic.,c. 51; § 59 [1] 



A را 

 «ندتناطب ناوروک كناذخاوء نایدبا نابمرد یشراق همهتسسو

 هرک وص یفراصمو كنلک اج هداوعد «ندفرصء نلیدا راتخا
 ینکیدلک یرلیا ندنسانوا یتعاع ولوا نیما ین هما هدا

 هد اع لوصا نوا قلوا ژاسهراعب رار ود و 8
 ۱[۰] یدرویرتسوک موزا هاحالصا شیپ

 یر فرم تا كج هاب دنا هماقا هایتبسانمتاباخت |
 یتراصمو .رولو ییساربل زیلکنا هج رلکم ست .ردوغ ودینادلوا

 جاتنا یا ار یبیساط ازاق كناوعد « کیدسا هوست یعدم

 ییدروشود ندنرظن كقلخقوح زا ینیعدم « اوعدو ییدالبا
 یسهعا ددر هدعمقلاق هناوعد کد ناب 1 شاوا بولغ» نوا

 . ردلمهلوروک ترج نایاث

 ناهلس) یثراق هنصوصخم نمجا كنساراماق ماوع هرتلکنا

 هداوصا ییدمش دهاشهو ققدم  یجا او هتمرح نوو

 ERT یغیدالوا رلتوب زکلا هرلروصق كج هليا ولو

 منام هنسهل دا اوعدو.تیاکش ندناباخم | .نصهدیا عنم ی

 كنهحبش كرك. ردلکد تراع ندفراصم کلا بس نالوا
 مزال كمریدتا داتسا یییاقو یک هن یاکش كرک ینجالواەن
 دعا .ردراو یرثاتلوب و هدول هدكدد ر ی هدنقح یح هلک

 هقرف ر يلح « ندنفرط راجهباخیم ء ندنفرط یبقر كلت ولغم

 تشن ندنسهرونام داسفاو هلح ر شاي نا یالبکعت

Com. Pap. , 1898, IX, 555 7 

Eقراصم  

 كر هجين

 یک وکم



 كراك اح
a. 

PSدم 9  

 كنسضم) ندناماناو همکح ءابغر اکو .ریلیمالوا عناق هن ا
 یاس هسرزوا یر )راس رد دنا مکح هنفیدل وا شمهمهلل دا تاس أ

 بایسا ماطر مهم اهد 8 .نعروک موزلههما رارق
 قک اللوق « هقراف تمالع » الثم .رلیا باح ا كعا دانتساهب هح وم

 ا رط یر ومان راک | كاع یعدم ءاغر هتعون«یهدنلوب
 كاذک . [۱] ردشعا مییزوت رادغاک ءرزوا قماقاط هنس راهش اش

 تا ار «هدنسشراقیماهنا یراهروتامو داسفاو هلح ماطر مهم

 د هدنسالوا سل ربا هدأت كنسهراب لو كختنمرب مقم ربع

 ك ۱ [۲] ردمقاوهدییدایدا نالعا نکی تاک
 ۱ ا حا لیکشت تلازر هن ر EEF مییاقو کیدا تر

 یدک هعوقو هدنلکش ۰ سوح رس ر هدرافافوس ء و

 اناحهقلخ ىدا هدنشاب كمالا و هدنحا هارار دعا تاذلاب

 ینیدلوا هلو . یدروم ول وا تا شا E یحا

 شهدا تاسا هدر یقاک ی دم هده < ا ۳

 لد اص ار كضختم ر طقف ,رایدتا راهظا ینتعانق یشدلوا

 اعا یالود ندنسالوا شش رو نیش کیا نوجا ین هنشاب

 ۰[ ۳۳| رایدزو

 هدهجرد لوص هدنوحما فرط یا ره رهن یک و

 4 0:6 208 ۲3. 123, 126 یبهلئسم ساسلاو ۱7

 ماقا و هتنو [۲]

 ۱0۹ DOG 1 ۰ یماوعد نوتاوس [۲)



 و

 ندننیدربحاق ندلا ینغلئوعم ‹ نوا ندا باغ ؛ ردشوخاب

 یسهرونام داسفا و هلبح رب مهم هدنوجا نانازاق ؛ ییالود

 ضق ندیسر زستیمها چیه یار ییدتیادع لطاب هلیبسح
 راک اح «تالکشم كون و لا .یالودندنکیدمهتسیا ك ردتا

eداسفا و هل  
 هلا تیعطق ر قحایوا هنماع یعاع هنرلشیا ازج « كسدصق

 کو هدنسا وعد باا ر ولا .رار و هتسیا نسل دنا تاع

 RA باتا هادا درب روناماب ولو نڪا كى

 کیدشا كارشا هار « راز داقاوا دوعوم تا ۲

 لک شاخ اشاعه راک ایا كلوا

 هدیروص ییطقكنسهدات ترجا هر دعور یتمض كج هل هدا

 ا د موزا هنس هل دیا تاسا تا نی دع و

 هراربقف ء لوازا رم ندنایاخا دمار ہک سا سلووا
 یرلتراقوب رانوا .یدشمریدتبا عیزو ییراتزو ترا

 تسد ووا «ه عر .یدرارویلمیالا كحهم هدناباقهلرور و

 یو عییزو یراونوب كجي هلو كداب
 لاوحا كیاوعد : یدولو هدهعلاطم وش یر نده اح هدام عم

 OR E هوا ا

 یرایختنم هلکم رردتبا عیزوت لوایا چاقرب ندنابام ا یرلوت و

 ییذیدل وا س ا بقعل ی دصقم كما رثاتو دو یارجا هدیرزوا

 3 AER ENCE تک 6 یساوعد دل.فق ] ۲۱ ]
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 كف رصم و .ردلکد لاثمر كن« و . ]١[ « مروهعا نظ

 یرلونوب روموک و ابروح كرهلرو ندنفرط دنمان ی

 تالسار هلو دا « ا اقر . یدشعولوا مب زول

e۱ . یدشع ال رطاخ هراضتتم هدننعاسا تابا ا  

 هنعیزوت هناعا هبلع یعدم هک قوت می ام E و

 . یدرولوا سا تا اراک شا اهد ید هسامشی راق

 داسفاوهلح كنناکرح دوخاب كندصقم رال لد نلیرتسوک طقف
 راهظا یتسهعلاطم « رداکد یفاک هاا یتغیدلوا قشالو هلا
 91 یدتا

 ا داسفا و هبح « ًامسق «تالکشم هکر وین ور وک هلبوا

 یاتازکلاب كمکح ندا لوق ینعوقو تاکرح ینوناقربغ ابو
 ۱ ایسقوقح یک دل وا هدتیم وکح یازج قره الاق هللا ضه

 هکر دنوحما كنو ۰ [۳] رویلک یرلیا ندنسهما مب اتنا یتبمو رحم

 هرللد کج هل هروک جاحیتحارادم كنهینا زج تا اب
 ۱۳ ۱۰ هتشاب نیو .راروسدبا لبم هثمارا لئالد یواسم

Eیرامخو لا هدنحم|تاکر ح نوناق لخ كمادا رب  

 ا ي زالا ليغ ینشهملیمدیا باكترا
 حضاو یو یسهعلاطم ڭرلمالعا نلیر و هدنرلاوعد تاباح |

e۰  

 حب UTETAN E ۳ یساوعد ۳299 تام - 1+1

 46 -47 .Vic. c 51 ر ]*[



Aها ( 

 یمهتسس ثمر و مکح هدنقح تابا ا نایارغوا هضارتعا

 ی رللامعتساّوس تابان اینا هدهسشمهمهدیالیکشت تیقفوم ر ما

 هدهرتلکن |. ردراکنا لباقربغینیدلوا یشعادیدحت هدتسن رب كون و
 21 7 هتعاف و نظ نروس مکح هدهدنحا كلام و

 ءطقف . ردشخلا یوا اماع كح ین رو توشو

 ورضود هلیماع نظو نوجارانلس ییزو | كنناباا هرتلکنا
 یرالاثء داسفاوهلبح زرابلا هدراساکش دنام هناباخ | .[۱] ردلکد

 ثح هدیراقو « ندفرط ر یبس كنو هسرواع راح هزوک
 یلدا باشا ندهماقا یرلارعد لی » ۰

 ییدلیداقیمطت هدتسا ر لو و یساطءا توشر « نق 1

 .ردساع ولو يلتح ابق هلهج و ینع هد كف رط ییا مه هلتم ومع «نامز

 . ردهرزوا قمقلاق ندهروا هدرتلکنا لوصا توشر اا

 تشنه : زاوروک قترا هدتسهمطع.تیراک ۱ ها ا 8

 راداتعا سا < طقف . ردهناراکسومان « تابات | « هاسهموم

 كنهرتلکنا وح كرار و . رددوجوم ن الا هدرلرب ضعب
 یراشادنطورح هدرادقم قوح ن الا . ردءدنسلاوخ لو

 .ردمشتنمكب ًاضبقالخا داسفیمایس هدنسارا رانوب .راردب وتح
 نالواهدعقوم كح ەل هلس یاكب یییاقویت رادقم كرارب لیبقو

 كانسی دیک "6 ثودی+ 5 و نردتس 4م ونک تارا 9

 ندالثوبم یالود ندنسهل و توشر ندفرط یرلناژآ باعا

 5 0 M. and ۲۲۰ ۳۲۰ 212 یمهلئسم رتسحروو و ولا ناف

 موبلا
 ددهحرد هل

 ی راک هلیح
 ردراو



 ۱۳ و

 یترلکدتبا نح هید ترد یرکی < یمرکی كراتاذ ضب
 رتاودوب رلث الوال وغشم هد ر وص لاعف هل راشیا تابا ا ۰ قد ود

 هاب هدرلوراپ و طقف . رار یترامسا كنعوح كنەياخا

 لیزت یرجا نلیرو نوجا رایار یدیاز كنیرادقم كرلختتم
 ردددةملوأ لئاز شاواب شا وای تدامو هدب راضمل 5 ردشعا

 رظن كداتعاو و یمهرادا یاسور دل رله رف یاس كوو

 عیحشلو یو هلهح و 7 جو Sy هلا هعا_م

 و تالتس ریهح كم هاىا ه والاع ا



 باب یجرب نوا
 یساراماق ءاوع

1 
 رام اما ورود - راراتما - راہوررا اعا لع

 هدرادقهر نعم نوجا كملس الوا ثوعبم هنساراماق ماوع -

 ندهن نلکنا ردد دوجنون یطرش لوا دک رو ٩

 مور هوما تر و نت اک
 . [۱] رله دنا باخت ا اضعا هناراماق درفره شاملقار

 یساراماق ماوع یرلکوحوک نوناق د تادامو فرع رک
 هبهدعاقو هدلاوحا ضعب هدام عم EE ندنعلاشعا

 هرز واقلواندب رار وشم كرلاذنتساو .ردعقاو کیده دا تاعر

 . رولیدا هلارا لسور نوح درولو سقوف سعهج سل راح

 باح ا اضعا هوتنلراب لوا ندالوا لصاو هدشرنس رانو

 .تاداعو فرع « یللقع ضص یوادن لبافرغ . یدراشع ووا
 هدهناخ رایت رب «هدانوناق « كلذک .یدبا بان عنام هدنقوقح

 جاتا تیمور ندنقح كلدبا باما یعولو هدیوادت تحت

 شلدا باخنا ثوعیم كرللدنه یر هعفد کیا رب [۱]
 . ردعقاو یرلقدلوا

 هیام | هبوتنا راپ



RATSاچ  

 هده اخه: ر و نالوا التم هح ر تقوم طق . زدنا

 ۳۳ ۰ هسهملمالوااضعا هدوتنلراب كنەسمك نایاعولو

 ردیک قو علامر چھ هتسهماس هر و

 ج راخ ندنساراماق ماوع هدیساضعا یساراماق رادرول

 راستا نوا ندا نت یتسلاها اح وتسا تح . رد راشاو وط

 هنغلاضعا 7 راماق درول هلتهح یرلکدهل دا باح ا هدننابم

 مور ندقلن وعم هلس م یرلدرول اح وقسا نایالوا یرلقح

 یرامامالوا اضعا هنساراماق ماوع كرادرول هیفام عم .ردراشملیقارب
 ۳۱ بالا هنوح . ردراو یسانتسا رب انسهدعاق

 نالوا شهلادبا باما هرزوا كما ليم هدنساراماق رادرول

 نوحا یسوراب او یسیواقه كناماتر كوو ء تاذ ر
 ادنالرا ر طقف . رلساتولوا باما ثوعبم هتساراماق ماوع

 یرادرول . زامالیراقح ثوعم ندنفرط یسیاجا راد

 ۱ و كنیرد « هدعاق نانوط مور ندقلثومم
 كنساراماق رادرول قرالیربا ندهسایس تالداحم یهدنساراماق

 نوا جنک رب نالاق روح هنعابق هدنجما ییابح دعا مشت

 نولو كتلم كنساراماق ماوع «لباقم کوب « طقف .ردجا كن

 .ردراو یسهدناف رب یک قلوا عنام هتسهجا اب ینسهساس تابح

 تمدخ ههمادا یتسهینایح ةوق كنساراماق رلدرول « هدهباس ون

 مکح رب كوبوب هدندز تلم ااد هدنسارا رادرول . ردتما

 یساراماق ماوع رایو کرد شلوروک راهمک راح یذوف و
 LIE a نت سا ات



EE 

 قلخ هدنگراب ۱۹۰۰ ° در را حجر یالوا ندنساصضتا

 اسد لو کیا نارا یرثاتو دوش هدایز كا هدرزوا

 شاملفار مورح - ك. یرزور در و هلا وا درول

 . ید رس همش یزاقجالوا اضعا, هدنساراماق ماوع یدرلهسل وا

 ناقلغنا هلا یسهینابهر تا كلوتاق بوسنم هامور

 بهاذم فلا راس تعوم و طقف . [۱] ردراشملقار

 یساسلک رم لکنا نوک و « هقشاب لدو .ردلکد لماش هتساسور

 تىلباق كرەدا كر ییسهیاحور هسلا < تاذرھ ندننب وسم

 .[۷] السی اس

 هد دو کا 6 15 ینیدلوا هدنعوح ر E ام

 تشسحو فرش رانم ك رک ندنطباور د وح وم هلا تم وجح ها رج

 اما هدب ر وص تسانم ینسهفظو قا وعم یالود قم را

 ند رن هطش هتنلراب یر هسک یشمشود ەت
 < رلت دبا كل دهعتم هوس .ردراو ران و اق ندا طاقسا ندووقح

 دعا نوجا رلشسا یربع ندا و یسامولسد دوخای لی وس

 هل متي سام ی. هلٌثسم قرو نروه ر ومشم هد ۱ هلتسم و ۲۱ ]

 . ید ول وا لح نوجا ا هلا نولاقرب نالساي هنسوا و یدتاندح

 ج راخ كاسه اهر تنه كيل و اق بوسنم هامور 41 ۰ 111. 09

 10 060. 1۷۰۰7, 89 . یدشالرارق هد ۱۸۲۹ یسالووط

32 2 CO 



 رارومأم

 9۳ زر

 او یدههنطو تناخ ء ]١[ رلسلقم را یشاعم

 احا تاراق رانالوا 1 یالود ندنرلهرونام داسفا و

 . راردبا بر

 هدیراقود ینفیدلبقارب جراخ ندوتنلراپ كرارومأم یغئاد
 راهمشالزوا ضع نالو ع وقو هدننامز نا هحلارق .كدشمهل وس

 نرشت ۱۷۰۵ و كنرابحاص فلاظو ضع ناعه هد نس هراس

 ندوتنلرابكاظو راب نلیدا تادحا ءرک وص ندنش ۲۵ كلوا

 5 ند رادمکح ماقم . ردهدرل رطاخ ینیدل و وط ج راح اماع

 ۳ ا رومامر ندیا لوف هفظو را یناهره
 هن كلذک .[۲] ردیقاب ىد كلتدا باخنا رارکت طقف
 حرص هجنیجوم رلهنعنعو و ران ونق کلوا اهد هکر دهدرل رطاخ

 یاضارلترومأم لیوس نایالوا ز اح قصو ر ی هدر وص

 3 اكسک ر دک .ردراشملبقارب ج راخندوتنلراپ اما نوک ود
 ۳ وا 2 وعم مدیعوسرب ندن راه احراهمکح یعاشآ و یساضعا

 هحلارق اي رلهغظو یرلکدتا لاغشا كرارظا ء هکو لاح

 هدردّم واو یدراشیا یسا نالوا لخاد هنمکح كننوناق نآ

 نبح كنهنیظوو هلتیموم «دوخای ؟یدفلأتلباقربع هلباقاثوعبم
 یبشلو وط :نتسم ندهدعاق هلرلن وناقیصوصخ نالیای هدننادحا

a E eزا حاتنا  

EEE » دلح 2 ۷۱ ی وز ۳ توعد 
G Annie € / $25, 2O 



EET. AES 

 .ردلکدوفود ۳ فلاظوو نو وزوسو .ردرلهفظو

 هدنسا راما ماوع هاج وم یسهصوصحم ماکحا كب واق «کنوح

 ندرظاب س  secretaries of, stateترد هلا یدرد با

 ماوع دهان یه « هلرظن فرص ند: قو .نیایایولوت راشتسم

 ییغاث وعمه هع ولوا نسل رظاب « طف .یلمالوا اضعا هتساراماق

 تعجام هسرلضتنم رارکت نوا باعا ر یی . ردا فاغ

  HS elنو و راس < كلي هدعاق لوص و < هيوام عم

 یرلاثتسا < یک راهدعاق  Eرم مدق « رارادتسم

 ر  , aیرلقدال | ندرادمکح ماقم ىرلنو طو

 هسرزوا ی راهم دیا نیت راد «نوحا € ۱ ۱

 امضتم ندلماعمو هدتفح .رازالف هدن روح لر

 هب رح هلا نو قر اتا ۱ ظا فرص

0 Financial E هد هج هس ا یراظن 

  ۷هدنوما یسهلدا لبمشت هرارظا لور راس , ردتط

 ینیدلوا ندیکسا . ردقود بیس لوقعم ر چیه نوک وب ۳

 لح هنثروق ندنذوش كرا مات ا

 وتنلراب هرادتقا عقوم هند اق رب یس هحش مهم هن اکی كىەدعاقوب

 باعا رارکت یرایدنک هرارظان هسرماک نامز یتیالوا دقعم

 یسوا زو كراشیا نوو «نوحا قلوا لوغشم هلا كمر دتا

 هباخلایهدعاقون هلا تاعفد ,ردیسها یل هدننروص یساملقارب

Hans. 3 56۲. 2] 26261۷, 0. 1236-7: یاناس 3 Attorney general ۲۱[ 
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 هرایدرتسوک ترهاظمهب یعاس وب یرامدا تلود زاتم .رایدتناتدشت

 رر « یاس لشاب لإ هدكيوت . یداما ولوا نیمأت تقف وم طقف

 هراد ندا باما نامز ینیدنولو هدتعضو ر لقتسم یلوعبم

 ا یتحالوا ىح کمر ندزوک رارکع یافت وب

 كے اس تابح هرتلکنا ء هک اعر هلو . [۱) ردهعلاطم

 اا یر چیه اي . ردبا لکشت ینفصو رب تقد نایاش

 یا لوا یطق رک | « هکنوح . رلبا تاسا یش هلضف كن اي

 ماوعهلا توق 7 هلص» اهدو در راشسم هل وق ىع بمس ر یع

 \ AV ۰ ید دنا اصتفا قلوا قط لاق هدهنس ر یساراماق

 كم هلر دشیک د یشر چیهندماکحا د وج وه یس ەر قف ر كن واق

 كتعضو یک ویسا 9 رام یضارتعاو ی ه هنقح کج هاک مزال

 كي وناق . یدلر دلاق ندهروا هد یمسق 7 ند رلرودح ل٣

 باما ءرک وص ندک دما لوق ینسهفظو رظان « ارظن هنماکحا

 كج هک هغارظان و هّمشاب هد هند ق ثٿ وعم 2 نالوا ا

 ا زا باغ ینفلئوعم« هسرولوا

 یراببس باع |تسلباق مدعو باما تیلباق ماطر اهد هابتقو

 یضارار هد رادقم ناعم .رداغام ران وب یدمش هک ی دا دوخ وم

Parl. Govt. in England, 2 Ed. Il, 331-39 : دو [\] 

30-31 Vic. e 102, § 52 and 50۳060 TI [Y3 



EN ی 

 یراهاخ ء[1] تماقا داخ اد هیات هراد«یسهنأت ی و

 فوطعم هغقار جراخ ندسلحم یرلکلواق بوسنم هامور

 هکر دغ .ریلابولوا شف هدیایمون ریش یک تانایو فحم

 یرلهیاج | تلباق مدع هل رلکل وا بوسذم هامور هد ۹

 ساع كراهلاالو كرایدوې « نیم هرک وص ندک دلدبا عفر

 کو لاح .ردشُعا ماود هدکعا لیکشت هعئامر یشراق هنسرالوبق
 یاو, یدط مر قم شل وشود هدنماع رانوا هد چیه ر دود

 دیدش هجا « نوجا كيون طق . یدلب رب دشنک د نواق هدهطش

 جایتحا هنسعا بلج ینتقد رظن كاراماق هتهج ون كرل داح

 ندنساغوغغالدار فسا نایاشوا هدهعنام ید كوص :یداوروک

 . یدنولوا املا دو

 ثوعبم هنساراماق ماوع زکلای یطرش باا تیلباق ربع رب
 كنامقح هددروص یرابتخا نداروا . زعا جاتنا ییامامالوا

 . سهللدبا افعتسا ندقلئوعم هکنوح . ردو هدیسهراج هناکی

 تیرومأم رب یسهراج مظتنم كەتا هدلا ینهحیتوب هیلع ءان
 ییاهلدصتمو . ردنراع ندقلوا باما لباقربع كرەدىا لوبق

 قذر لا هدنراجشا کو دراو تیرومام دارم یظقفل چ وا

Chiltern Hundredsندا وزرا قمار یوتراپ .ردشلایهک  

 ةرقفر . ردع.هلاق ندهتروا هلدبا هللدبا لالخا « طرشو [۱]

 ندو لاثم هناکی هتسافلا هیأت دایتعا و فرع رب ع كيهنواق

 .یدنولوا اغلا ةحارصهلبا نواقرب هرک وص .رونوروک یک ردترابع

 . ۳۸ « دلح یجم ۲ « سر>ور

 افعتسا



 كىاراماق

 یرلزابتما

 ندنیتت

 مالک بر

EDS NS 

 لاحرد و ردنا لود یهفظوو < رولوا بلاط کو ثوعم

 جو رخر «لکد هف.ظو رب تیر ۳ و ه.اع ءانس .راقحندقلت وعم

 کما نالعا لحام یفاثوعیم رب كنساراماق ماوع . ردیسیااق

 هوالع هدارو هدیتغردب ولو ییحالص کم هاب درط ۵ ن وتو و

 . ردمزال كعا

 ا نوزوا ماد هتازاعما كتساراماف ماوع
 ندنرظن طق زع رات یمظعا مسق كرانوب .ردقو تجاح هکمشیرک
 کت وتلراب . ردشمالاف یرلانعمر یساس قترا « راودتمها زا

 ماتم < Speaker نر > هدنب ادب كهرود سه یافحا

 ۳۳ اف مارع ءرک وصندک دلدیا اها دش رومام ندی رادمکح

 ۱ ا بلط یتنازاتاو قوقح ءدازا ندهمشو مدق

 .ردقلوا لئان همالک تیرحو قعولو نوصمندُمق و یرامهم كا

 قرق ندبا بیقعت یهرودویو مد هنسهرود داتشک كارت وه

 ا ندشفو یراقدلوآ راس هدنساننا نوک

 كتعاطا مدعو صا هکر دوخاب كمرحر محو یر 0

Contempt of courtقوقح . نهدیا صاح ندنعاس  

 ند ابق ر چھ « هرزوا قلوا اتم فقو « هدنرلاوعد

 . زامار دیولو نوصم

 لأ نده دنا فرص راتربعو دهح نوزوا مالک تل ا

 قوقح نوناق یهدضرا ۱۹۸۹ طقف . ردش هملرک
o£ Rigsتارک اذمهدوتنلراب ءكءالکت یرح»هرک و صندآ3زا|  



۳ ۳ 

 دوخاب NEA ر چیه < ینج هامان ولوا لالخا كناشقانم و

 پیسنر « کج هم هلیدبا ثح حوضوم هدرب رب هدنجراخ وتنلراپ
 ندرلزوس نتهلبوس هدسلحم ,هیلع ءانب .ردشل دبا لوبق هلبرابتعا
 . زامهنلاق ضورعم هاسقعت NS قوقح ه ازجه یالود

 هدناسوصخ يدا یلت یک لا تان رالکغ وار هطقف
 . یلسهدیا نابعل ازح یدک

 دارا هداروا « مالک تیرح هدنساراماق ار هک ردس غ

 لاح همه ینقح یەم دبا عبط هدهدجراخ كقطنر نالواش دیا

 . ردراو یسەحح را رب یولوزوک كنلتمو . زما اوتحا

 كنارک اذم «یساراماق ماوع « ردقههحنلک هللوا هتسزوب ابر

 ىلج هلدام و . ردشمشالاح هغل وا علام هنس رمشل هد راه نع

 چیه هلئسم . یدتا قوس ه هلدام روهشم نالواهلا سکلیو

 یتازاشما « كناراماق « الح . ردشماعولوا لح ًانوناق نامزر

 کج هلیبالوا عنام هنیرشن كنارک اذه هلینایب یکیدتا قلت ل

 . ردشملیکج هماخ قترا هبهلداحم زکلای . ردهدقعولوا نظ
 عنام هنسرشن كئارک اذم . ردا رکف لیدس اراماق هکنوح

 یرابجهب نع < کما وزرا یو هلا نامز رو ص هدر قجالوا

 یدمیش هرک وص ندقدنولو هدهلداحم نوجما كما فرط رب
 . ردشمالشاب هکمهلبا ها یرانوا

 هراقطن نلیدبا دارا هداراماق زکلای یزایتما مالک تیرح
 یا هرلهقسو نلیدیا عبط قرالوا رصحنم هرلث وععم فرص و

 1 E كي هرتاکلا

 .فلنارک اذم



e NTEتک  

 شل دبا عبط هل ماكنا راماقو هرشنو عبط ینلتم كقطنر . یدبا

 هرلهق بو صوصحم نایدا عیزو هدیروص یعوم هدراهسلوا

 تک دل رک اراماق هک ردیالود لدو ها. یدگد لهاش

 هل راستش كوص یتیدای "ءانب هسدصقم تمرح هنقح رشا

 یهدنلو و۶ و دشاط اولو قح هغل وآ علام های مشن ود دا رک

 . ردشم رک هفالتخا لاح هللا هلدع وق هلبرلتریغ و دهج دق

 9۳ یراق ا كنسهصام هحسلازف [۱] هدنسهلئسم لادقوتس
 ندرلهرقف نمضتم یحدق « هدهطضم رب ر و هنساراماق ماوع

 ررض ندنفرط رلهسمک شما غوا هزواجت هلئروصو یالود

 هلا كباراماق تاذلاب هقسو «ینکج هلی هل رب دتا موکح ه ایزو
 ینکج هک مزال قتلوا هلون هب ید هسلوا سشتولوا عبط

 .[ ۲ ]یدنولوا لح هلا نوناقر تالکشم . ردراشمر دشالرارق

 ناک هعوقو هل صا كتر ندرتاراماق ب هنماکحا كيوناقوت

 لح هنسهماقا یساوعد قوقح دوخای ازج ی الود نیا سمت

 كنءرک اذمر .ردلکدقسطت لباق هراهبنغلاحو طقف .ردشمالاق
 هدنناذ دح یرمشن هناصلاخ یک ثداوح هداعلایلع كن راطبض
 هسراو رلهرتو نمضتم یحدق هدنما طقف . زاملیاص مرج رب

 هعوقو هلدصقمر هناهاوخد یرشن ًانع كقطنر .ردمرحر وا
 ۰ دصقم مدنحما كشيا .ردنا لکشت مرجر هب هسربلک
 ر چسه یحوهر و رارق هب ثالودع تله هح ولوا ثح عوض وم

 . صهناس نامز

 980 3110 2.۳۰ 6 دراسفاه 1
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 س ۵

 دکب کانساراماق ماوع ام هیسهایسم ق 0
 هدنروصر نیرد هدكننابسانم هللا قلخ « مات لد ناوروکا

 كنم راختم توسم یهءنوک و رەد یرایاندنسالوا نتمشک
 قشروقندن رشن كراش یید هاب وسهدساحم ,رتسیا یر دقو بیوصت

 هرات نغ لع قطن ییدتسا دار اهدوتنلراب سکعلاب «نوسرودهل وش

 ندنو .ربشیلاح کا بلج یقدرظن هتسیدنک كرهر دا له

 ندامزیه یدمیش « هلیسهبمومک تیه « یساراماق ماوع ء هقشاب
 طئارش تات كتک ربو ودا داتسا هنخ 8
 ینلاثمرب زراب كن هسایس م اتن داضتم کیدربتک هلوصح هدنلخاد
 تارک اذم كنهساق : ردبفاک كمما تقد كوش نوجا كمروک

 باغ قوج كب ییرابتعاو دوش لک و تح ىدا هسالوا نخ

 اراماق یدبا هسانواینلع یتارک اذم كنولراپ هک وملاح .یدردا

 . یدروروک ررض قوح ندنو
 ماقم كلذک « كننازاتما وتنلراپ » نوسنا مالیو ریس
 قوقح ین دا ین ند رپ نوناق کرازلکا دبام یو و ک
 اه یک قوقح هما راس ع.یرادودح هلع ءانس « ییغیدل وا

 بیسنر و .[۱] رایوس « ینکج های هبدبا نیعتو قیقح ندنفرط
 رل همکح هلا ساحم . ردشماعولوا لوق نامزیه ندنفرط اراماق

 اعیاد رلهمکح طقف . ردشمقح فالتخا هللا تاعفد هدنسارآ

 ضرع هنیرامکح یدنک هلئسمرب ندا قلعت هنیزابتما كسل
Law and Custom of the Constitution, I, 175 ۱۱ ] 

 هدرل همکح



ETON 

 قمر دشارا ینغیدالوا بولوأ دوجوم كزابتماو نامز یيدليدبا

 هنرایدنک كنقح كامل ینغجالواهن یسهحبت هدهلئسموا و

 كناراماق « هقشاب ندنو .ردراشما اهدا هلتقفوم نکیدتا بتر

 تروص یهلئسم < ینکیدهمنا لیکشت عطاق یاعدار یسامدا زابتما
 هعفادم هدیننیدولو هدنرایدنک یتح كما لح هدهیناهنو هيعطق

 ۱ . ردراشم ها
 یذوفن و مکح ع هدنوا هکر دراو هطقن رب زکلا

 مهتم qal Contempt تعاطا مدع ها هکنوح . ردلکد ما

 یک ا هنساراماق ماوع قح كما صا نسخ كتر

 كىنساراماق ماوع یسهلئسم کیدتبا لیکشت یمرج وب كناکرح
 ندنفرط همکح هنمان لارق هکردیشر یلغاب ردقوا هنیریدقت
 هدیاوج نلک هتنرما « سو روق سهیاه » یریرح نلیریو
 هل صا كباراماق ینالود ندتعاطا مدع هنا همکح كسوح

 هنسهلخت كنوا همک هسرواوا كج هری ایم یکیدلیدیا سبح
 هلتسانم و هسید روسفورب .ریرتسوک فاکنتسا ندکمرو صا

 ! ماوع هصااب هدیالعف و رلاراماق .i روم زاب یر رطس وش

 كتکلع ذوف و كح نلیدبا ارجا ندنفرط یساراماق

 ۱1[۰] یشالفای كب ه هطلس ر هدنقوف یرانواق هداعلا ىلع

 لیقو هدفالتخا رب هلا کاح كنساراماق ماوع نوک و هیفامعم
 رود هدنلحاد لایحا هدچبه یسهعا تعجاص هردقو ذوُش

Law of the Constitution, 5 Ed. , 56, note [1] 
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 یجهلک باغ ككرلهمکح هدهحبشن هسرولوا كجهلدا تعجاع

 داقمنا راسبح نالو عوقو هللا كناراماق کنوح . ردققحم
 ۱ رار ولو تبام هلىماتخ كسهرود

 لتر وص ه هنسعاسم و ینوعدهعاهجا كنوتنمالراپ زکلایقترآ
 قحا یب وتنلراپ . روبلاق كما ےاضیایرلەطق ییدلیر و تیاهم

 داقعنا . رلیهددا خسف و توعد هعامحا یژادمکخ ماقم

 هدلئسم و . زاباقو زاحا یرادمکح ماقم دلا +

 كتیرام و مالیو دق هاکی یراق هتسوه و فک كرادمکح
 ندا بیقعت یتخسف كسلاح نولاق و . رددوحوم هدننواق

 ینس هل دا توعد هعامحا كیوتنلراب ر یی هدنحما هنس چ وا

 . ردشلک هلاح ر موزلی نوناق وب هکر دعط . [۱] ردمآ
 كسلاح ر رکید اعاد هدهماناس ندا سف یوتشراب < هدیاملعف

 وتنلراپ . ریلیر دلی هد کح هلیردنوک رایدلوروب وب نوجا یناختا
 هلو اقم ۹ یقح الص هس زال دیا خسف ندنف رط یرادمکح ماقم

 چیه هدنایلمف طقف .ردا ماود هنسیدب « هلهجو ییدلدا صا

 مدقم اهد . رک 0 كر هلا یسط توم « وتشراب نان

 .رو ولوا خسف لوا زار دا كب هنس ید هسشم هم |تافو

 كنوتنلراباماد ینافو كرادکح ردقه هحنلک هنحرا ۷
 مدق هدایز ندرللوصا یرصع طقف , یدردا جاتا ینخسف

 ینوناق تاحالصا یهدحراتوا هدعاقو نالوا مهلم ندب رظن ر

 . یدنولوا اغلا هلا

 توعدهعایحا



 قیلعت و لیطمت

 اش یخ

 هلترارق لاد كنسرادمکح ماق» قحا یسهرود داقعئا رب

 ید هتسیا تماس هد انار هد لرلاراماق هدهسرا الو تیام

 نوا یرادمکح ماقم زکلای . یلسهدما ییلعت یتارک اذم ردق

 ا كمرو تیام هقلعت رم هلضف ندنوک شا

 رداص نداراماق هسا قناعت « ندزادمکح ماقم یرارق لطمت

 سنفرا هلک و ته ۱ کاره االف نوک و رار هاقلوا

 ناولو هلماعم تسدرد كلبطعتقرف مهم هناکی هدنرلارا .ریلیاپ

 قیلعت هکوبلاح .ردنرابع ندنسامای نکیناک یرلهژور نونو
 ندو . زعا لصاح هج ر هقشاب ندکما قیلعت یرلنو

 ۳۳ رک ین راءژورب هدنسهرود یدام عاهجا هکر دینالود

 لیطعت ۱ رک ES اوندران و و نایامالوا

 فراعم ءهد ۱۹۰۲ ءالثم . ردا لسو هشرط قلعت لکد

 هندصةم قعالشاب EE ۱ هدرا لوص كنو

 رادرولهصاخ اب هدد ۱۹۰5 ۰ ردش دا تک رح هللروصو ینیم

 نوجانمأت یاکما ققد یراهژورپ زا ا ارام

 2 اط كاسهرود عامجا . ر ولوا ا هر هدعاق وب

 هنلاح نکی)نآاک یرلهژور یعالو ماش" د اذم :هداراماق

 ۱۳ ۰ ۱ ا ا ا كنا یبعادعاق یساقوص
 چیه ءهراوتلرابرکید ی یک رییدن رب ۱ کا

OESنوجا یرلکدر و رلهحم ال قوحر رلث وعسنایال وا  

 یمامقلاق ندهروا هکنوح .ردراکشا یسهدنافهدرلاروا كلوصاود



OO 

 . رار و تیام هدهاس و هرلهحشال وروس ر قحالوا یلربخ

 هل ودر وما کن وح . رداکد هاب وب نوجا یسوتنلراب زیلکنا لمف

 نادنفرظ" تھوک نک ین ناف و مهم قتلعتم

 نامزقوحر كیاراماق و كەن اق هتسیه . ا ضع, هسلح

 یوا طقاس هلیمانخ كع د

 ناهز ء راقلاق هغای تموکح یشو « قلاراوت . رولبا باک

 .رایاص یرلهژورب ینیداوا روح کمک زاو نوجما ینیداع ولو

 فسا نایاش ترورضو .ریلیر و یاب « نیموصعم لاتق » اکو

 . و یک ردشر

 هرک اذم و یتیقدن ییهحالره یساراماق ماوع « هقیقطا ی

 یک اس اصن و | SE قوحك. نوجا

 ندنراق دراقیح نوناق هلضف كب هنب راسل قلخ هقشاب .ریلیب هروک

 كنسوتتلراپ زیلکنا هدلاح ییدلیدا درس رلهذخاّوم یالود

 ماوع هقشاب ندو . رونولوا تیاکش ندننیدامراقح نوناق

 یک ینیداوا هداشمآ «قرالیاق هنحور قلراکهاسمرب یساراماق
 لوبق ناه یرانوناق ماط ر لوقعمریغ < شهدا قیقدت ییا
 نالوا شع دا هفظ و HON یا 5 هدعاق ول . صر ودا

 زور وک یه ندر ی و و

 ندنرایبایرلانف هدنجشا كرلهعال ینیدرب دلاق ندهروا هدلاح یهو
 5 ردق وح



۵ EE 

 هدروص یعطق هدعاقوت هک ردراو رلهشال فّنصر هفام

 یصوصخ رلهمالوب . یدرارولوا هدندرض رلنواهسنولوا قیبطت
 دوخاب هب هص وصخ عفانم . رد private bills یرلهح ال نو اق

 نجر : ریل یر و مانو ه رلهح ال ندا قلعت هر هیلحم تو

 هدنشحهراسو یزاتما یاومار ءوص « یزاغ اوهر « یدیدع

 لوق نوجمایسهرک اذم ككرلهحمال لسقو هدوتنلراپ .ىکر لەحمال
 ر یلدع من « هرزوا کج هلوروک هدغاشآ < ی
 ارا ىلا تیاغ هدنوحا فرط کیا ص N تىھام

 ندراسس نایالوا یبسانم چه هلرلشیا و كنس رود عامجا

 هال هلرانانولو رادفرط ههمال كتفک یلبطعت یالود

 هغمالشاب هشيا Ee کا رلف مصم یی یرلضراعم

 هدي املعف ها لکشت ی لوقعه ربع ك یسهعا روح

 و رض KI EE اردا و
 هه یدم.ش « نامز یيدمهب دا جاتا لوا ندنماتح كنسهرود

 هدنتیادب یسهرود عاَجا كجهلک تیاحفص نالوا شمع راداق

 كم هلم اعم ES هحم ال و هنکچ هل دا ESS E زکلا

 ذاارارقر یصوصخ اد هنج هیالشاب ندهطش ینیدقارب لصا

 ینیدلوا هد ۱۸۵۵ . ریلیدا لیجات شيا هلئروص وب كربلا

 كاج هلب دا خسف هر ندر وتنلرابهدنساسا یسهرود و

 یی راهحمال نوناق یصوصخ نوو شم دا ماعارونه هسرولوا

 ۹ مهم كى هر هدوم هالروص ون و ریلی دی | ذاحما یرارق لجأت

 و باتتحا ندرارضا



 باب یجنکیا نوا

 و

 یرلے وما ءو یرا ومواد < یدک

 رزرو كرك نوسا ىلع همون
 ندماقا هخرات « نوسلوا دام هلاوحا ندا نایرج هدنک وا
 هدنفرط تسوا مات كنسوروک رتسنمتسو « نوحا حایس رب

 لاق یا دوا ینا « ناازوا هوا سما

 نورق هصاخاب .ردقو ر ر تقدنایاش ردق اس مومغمو نوزوا
 هسریلبدما انثتسا عاجا چاقرب شک هعوقو هدرارب هقشاب هداطسو

 هکر دن رب ندامزر زواحتم یهنس زو لا « یساتا راوتتلراپ »

 اتتسا لوه رتسنیمتسو عدق « اعقاو . روینالپوط هدارو بح

 ءرک وصندتندناب ۱۸۳۵ یفرط م ناه كناسيیدمش «هحنلیدبا
 هثش زا كم تمرح نایاش "ةقفح هقشاب ندنارطاخ . ردشم ای

 شط ھر كس وع یامود كب هردب ول راز هلقع وب كالام

 كباس . ردشمر و یسهرظنم كانکسا ر مرت كب هراراوب د

 کیدمیش هکنوج ۰ ردا ضرع هرظنم رب یکی اهد یسیرجما
 یک یفیداوا شا مظننو بیرت لزوک كب نوجما یلامعتسا



RON 

 هد ر وص لتقف وم تیاغ ی هاغ یرلکحهدا ت مدخ « یرلر ضعب

 لیاقم كتتولاص سفت كوو ناولو هدهروا . راردبا هداقا

 ۱ ۱ اق رادرولو ماوع ندرارودروق کهدنفرط ییا

 .رونوروک یک سل اي نوجا سوس هدایراهدیسا راماقرلدرول طقف

 ]و . ردشعالرضاح نوجا سیا یساراماق ماوع هک ولاح

 قرقو هدنضع مدق شقرف « هدنلوط مدق شب شم یساراماق

 . ردراو یرلیریمال ندهشم كىر ووق . ردهدنعاقرا مدقرب

 هحییلشاب . بل | اسدی ندیکنلد ی هدهقو ندور كسک و

 .ردشل ایلور شنک هحلوطنوتون كناراماق ًارابتعا ندلخ دم

 .ردشماباق اماع ناه ناه یتسهصام ۵ دراساک یا كىو

 AJ Speaker سد ر هدنتسوا رلقامهصاب یلهق یرزوا 1

 ووق «لقلهقرا نوزوا هدنفرط کیا كلو . ربلهسلو یغوتلوق
 .رلهکو اردن ردقهتنراوند كنولاص رلارص یلباق نشم لشی

 یو هلو ج 6 دکر راد N كىل

 . رار د gang way هدب ۳و و دا قیره لندر یرلنو

 ر . ردراو اهد لور ناشالود اما ینفارطا ك ولاص

 ی هدفرط لباقم .ردشل دا صیصت هراینجا مسق ۱

 یدیرهقرا . رو ولوا لاغشا ندنفرط رلرحهب زع اربص كلبا

 هلرانمداق هدنراعءاج روت نوجما دس یییرلاغرب كسک و 9

 رب هاشم هغلقمراپ نالا هللدصقم كمهمرتسوک ینمدوجوم

 1 ردشل دا اشنا هلدصقم ینبع هدو . رابراح 1 قلقم راب



O 

 قجالورووا هدنرزوا یشور كرشیا یب ر زرطو یشلای كنیعیرىشت سلح

 یلز اكل قجالوروتوا هدنساراماقماوع .زالاق للاخ ندکم ا رثأت یارجا

 ثوعب» سکعلاب نوسرود موش قلوا هلضف ك یرادقم 97

 هرلژوعم یرهلاغ ییا یهدراناب . هل ردیفاکربغ هروک هددع

 ندزو هدب رلاف یھ .ردردا ك راذود طق . ردشع ولوا ص.صخ

 و هدرلهساج نالوا قلهلغ . ردراور قجاروتوا هلضف زار

 كنرهلاخ صوصخهبناجا . زالوا یرلهدناف چبه نوا رلاضعا

 ماسقاكسلحم .ردشع ولوا صیصخ هرابحرایز رر قافوا هدنتلا
 كناراماق هکر ون ولو قوتلوق شمل ازو وا زکلای هدنسهرئاس

 یناکنوحما یسهلضفز ار ندنفصن قحا كنساضءا سش زو قلا

 یمظعا مسق كراقوتلوق هرک قوج «ریارب هلقلوا هلون . ردکعد
 هکمهلکید ینارک ادم كسلحم عا نانو هکنوح . یا شو

 یرلر كج هلمالیزای یزای .ردرابع نداربص رر رانو . راراپ

 دوخای ههناختک ثوعم نهتسیا قمزای ینرابوتکم . ردقو

 و هداراماق . ردر و کمک هنر ندرثن ولاص ی هدزاوج

 . ریلی یالشیقل < ریل بهلکید < ریلی ههل بوس زوس
 قوچ ماود یادو كنسهژورب لور موه كلا ندنفرط نوتسدالع

 ددزآ هرک كلذک . رالود یرارب نوتو كاراماق هدرلهعقو كونو یک
 ییدلیهازدارا لوس هرارظات اهدا

 كهقرف كونو کیا دوخاب « ۳ باوج نك



 ا

 یرلکدتا هشقانم ینهلثسمر قلعتم هب هموم تەفنم ىساسۋر

 یینکیا طقف . رونولو سادا لاغشا یعوج كرار هداربص

 «ه هناختتک «هرلزلهد راث وعمم ورد

 .رارالشاب ها ی رایدنک ههشارب « ههظنقول « هننولاص هراس
 یسو عود اھد «نوجما رلاربص شوب ناه ناه هد لح دا

 ندراببطخ رستیمها كا نیملیوس زوس نوجا یسهجول رایج هع
 هتس یعرکب « هکر دهدمرطاخ العا كنا. زلوروک هسمک هقشاب

 نالوا یرظا هلخاد نامز مکیدتاترایز یتساراماق ماوع لوا

 میزون هدنقح یاحالصا كنسهرادا هردن ول تروقراه مايلیورس

 دارا قطن رب كلکیراح چ وا تعاس رب رئاد هیدحمال کیدا
 ناولو رضاح هداراماق « هدنمسقر كوو كیدمو . یدشعا

 هلا یتما رهش هردول هقاب N كاع < را

 یراقو هدنسهقرا كرظانو ندنسر یتمحما یسهعفانروما هردنول

 ۳ ابا تراع ندنومم و نارووا هدنر ندرلاریص

 قرق زونوا هدرلاربص طقف . ردو قلهلع زا لا مکیدروک
 یسمهل ديا فداصته هسمک هقشاب ندراثومیم عماس ترابعندیشک

 كج هب هم هل د.شیا سس «ثوسم قوح ر « هیفام عم .ردلکدیئر ردات

 9 هتیرک | باصت .راردکع د رضاح «رار هلقملوا هدقازواردف

 ینهیدالوادوجوم كىاضعاقرقو یسیر طقف .ردنراعنداضعا

 نه كنان نوحماتوعد هب هساج یراثوعنم هسرولوا كج ههل وس

 یتعاسموق رب نوا ین هقیقد کیا . روا یراقارفنح قیرتکلاهدنفرط



 یا یاب

 راثوعبم هرک وص ندک دتب بوقآ موق . ریلیروهج یغاشآ شا
 بلط یساعالپوط یأر هلیئروص یماسا نیت . رون ولوا دادعت

 . ردیا نایرج مسام یبع هدنامز ییددیدیا
 كزوس رب نتمیوس هلسس هروا یسالوا كوجوک كنولاص

 یساع ولو زا كب كنورضاح . ری رب و ناکما هنسهل دیشیا هجالوق

 عیحشآ یرلتعالب _هناسرفماوع ء یرلهلج هناطخ هدو ۳/1

 ا تازک اذم یالود ندو . ردلکد یثر كجة دا

 ندنو .رلا ینلاح هرواحمرت هداعلالع انداع « ینلکش یسهشقانم

 هد ولاص هسرازالوا رادهقالع هنعوضوم هشقانم كرل وعم «هقشاب

 همشونوق ناقص ناج ك اضع هدنراسلح تام رکید یرلماناق
 هلراثوعبم هدرتاز رب رانو نولو . زامقارب نادیم هنیراوتلوروکا
 یراقدلوا شعالبوط نوجا كتا ءرک اذم یتلود روما زکلاپ
 ندنفرط یرلثوعم ادنالربا یمظعا مسق . رریدنایوا یتسح

 هدرلهلج هسرولوا كجهلدنا انثتسا تانداح یضراع نالیراقبح

 كتساير «هنتشحو فرش كسلحم .ردامرفمکح ماظتناو نوکس

 .ردموع ناه ناه تمرح یثراق هتسهطلس

 هدنرزوا هیسایس تابح هلی یر زرط كراقوتلوق هدسلج
 ندنلسق تاعرفو هک زسهش .زالاق یلاخ ندکارثأت یارحا

 قجالیای هزوک الب ر یو وشد ندلوا م طقف ق 7

 طبحای كيهبسّوم ر نالوا شا دلو ندلماکت رب یطب هدر

 هلیسیدنک ینطبح دوخ اییجهدبا فاشکنا قرالوا كنهآ مهلا

 -اذم کلاح و

 هس رزوا تارک

 یرثأت

 كراقوتل وق



BE 

 .ردیا لیکشت اهد لاثم ر هنتقیقح ینجهقوص هلاحر كنهآ مه
 هباربص كلیا ی هدنعاص و « هدشام كلون کودک

 هرلرظان .رلیر و یعات [ءهوury 1۱60 یسارىص هلام هنزخ

 یدمش « ارصیزاوم کوب ی هدفرط ۳" - ردشل دیا ص.صخح

 لافشا ندنفرط یرارظا یسا كنهقرف نانولو هدتفلاخ عقوم

 یراتفادص یثراقهننرلهقرف هدنسهقرا كنا رص ییاو .رونولوا

 ردقوب هتنراهقرف . رلردنا عقوم دخا رلثوعم نالوا ققح

 داد راد یهدارآ هاتموحهسیا راثوسم نایالواهاظم هاتعطق
 . راردبا حجر یرارب یهدنفرط هتوا

 هن راتاسح فر راثوعب» هدهسلج ر قلهلغ هکر دعسط

 تفد كب کو هدام عم امد عقوم دخ! هدرلاربص نایوا

 .[۱]رلری رب و تیمها كيرلثومسم رادتمیقشع ازم هصاخ اب .ریلیدبا
 ینفیدنولو لقتس ندنذوفو مکح « ندنلورتنوق مظتنم كنهقرف

PE9 تک دنا كد.ک راد اعاد هسز یه ن هتسیا  

 نددک راد « هقرف یجدرد» هد ۱۸۸6 الث .ردا باتا ر

 ندننابا ۱ ۱۹۰ .یدشعا مقومدخا هدندزن رافلاحم « هدهوا

 الا . ردهدقمرووا هداروا یسهقرف یعاسم هرک وص

 تس و وا . ردراشع الب وطهداروا هدهن اق یه هد یراتسل ات وسات

 ندنوتسدالع هلتسانم یسهحشال لور موه كليا « هسیا رالاربل

 نوجا رار یراقجارووا یرارادفرط لب هد ۱۸۵۹۲ [۱]
 كي وتسد الغ 6 یهلرو» ۴ یدرلشع | هخقانم هد روص لتدش هلبرلرت رب

 2 ۲۲۰۶۲۲ 6 دلح یر « ینایح



 ناطق

 لش هنفرط كتموکح. ٤ ههنوا ندنک راد نامز یراق ا |

 برح رب هدنساننا تارک اذم رب مهم < اراماق . رلیدتا عقوم
 هیشراق یشراق « راردهدعقوم رادشب اسور . و هاديه

 یرارادفررط هدنماظن فص قیشانی هدنراهقرآ .ردراش# !عقومذخا
 < یر ٌملاتنج مربح OE یراق » رظاب < رار دنا ترهاظم

 كتسهصام كرءرتسوک ها عضو رب هنارفتتم دوخایهنا رک افشا

 لزوک ك یرکف یتموکح هفرف رانو نولو .رلنک | هن رزوا

 و یرثأت مارد رب هتنراهلداحم وتنلراپو ردا هدافا

 ینسهلئسملوصا یییدلوا هدنلوصا وتنلراب هدنر یه كن راهسّوم زیکنا

 میت زرط _تارفأت یدنوزوا یرارکبتکی تردامو فرو
 تالکسشم نوا روصتو حاضیا هدروص یتطنم ی رله اقتم

 ین راهشال نوناق )نوو تبغا راج زا رب هک زسهمش . زملکح
 ماوع < هنس اق ندا عج ۷۶ 7 ز هی 2۳ ا فاکت

 ینیدلوا هدنرظن نوناق هدنرظن یسلخاد همانماظن كنساراماق

 هسرلیدىا قیقدت همانماظنو طقف .ردلکد قلراور لوهح ردق

 فیض ك هدنقح و مکحو یتمها كنساربص هلام هن زخ

 تفلا هلا ییخاد ةمانماظن « ندفرط رکید . یلدا رکف ر
 هدكتموکح «یننیدنولوا موم لصان هتموکح هسشمهمل دنا ادیب

 یتکیدتبا تکرح لعا نوجا قعوق هیارجا عقوم یتاروصآ

 نایرج هلشسام هجدو الم ء نوک و . زالوا لباق قمالک |

 . زما قلعت هتیرلهلئسم هلام چیه ناه ناه تارک اذم ندا



 ی رد

 هدنماقم هلیسو رر نوجما دیقنن ینشیدک كنهرادا تارک اذمو

 .كتموکحو ینکیدلک هعوقو هلتروصه كنو ءزکلای .رلیناللوف

 یمالک | سوا ترش ردق هب هجردهب کمکح دسهلوصاوت

 . ودمزال كملب یناوصا یسهرک اذم هجدو نوجا

 نمضل یهلئتسم چ وا یسهمهلشیا كنساراماق ماوع مولا

 كنهنياق اينا ؛یرللکغ مظتنم كنالماعمو لوصا ءالوا : ردیا

 4 یراتک رح یدرف ندا نایرج هدنتل | تالماعمو لوصا و كراثوعم و
 تاذلاب هلیسهطساو رانواو یرلرادفرط یدنک كنهنساق ء الا

 . . ییدتبا نیمأت هلراهطعساو هل یذوفنو مکح هدنرزوا سلجم
 .كمشود هغاقشیراق ر هدکعا تح ندر ندهلتسم چ واود

 یهعا قیقدن یرا یربا یره هکردهدایز ردقوا یسهکلهم

 ًارصحنم باب کیا كج هلک هلبا بابوب هیلع ءانس . قدلوب حجم
 وز ادم هدناصوصخ ولت هةمو تعفتمو هتنالبکشت كناراماق
 هدنرزوا یسعاسم كسلح .ردقجان ولوا صصخح هن رالکش كل وصا

 . ردکجهدیا لیکشت ینعوضوم كراباب هقشاب یربثأت كنموکح
 لا ترک ار مالغاص هدنتلا یسهرادا كنساربص هلامهننزح
 یتالکشت كراهقرف هدوتنلراب هدیعاشا اهد ینلو كما هماداو

 هنالوا ما تربع یرافاشکنا زرط . زکجهدبا قبقدت هلشسانم

 رلهلئسم دنا هرلهرادا یلحم هللا رانوناق قلعتم هب هصوصخ مفانم
 . ردقحاب ولوا حاصیا هدیابر یربا



 تب ۳

 فیرعت یتسهرک اذم لوصا و یتالکشق كنساراماق ماوع
 .رولواقفاوم كملبا حاضیا ینکیدلیر و یار لصان لواندهمتا

 ردکج هدا ا کو 1 قوح هلرلربصت كىنقە هکنوح

 هجهداس « ءرکو ص ندک دتا نایت ییهلثسم نانوق هادا | سیر
 کهدفرط یناه . ردا بلط یار هلیئروص راخ دوخاب توا

 وا هک مزون دنا ا هسشع ور وک تاغ هک

 ضارتعا ۳ کو ی بلا ) رار اخ دوخاب )

 رد « ردلاغ ( راراخ دوخای) رتوآ » :هرک وص زار هسزْما
 تسلقا «هد ر دم یسکع .رو ولواطض هلروصو یسهحش و

 هلارتشاهبآر دوخای هسراردباهمش راهظا هدنقحهحش و یرلاضعا

 هر هسرازتسیا کن دای ی راتشاو
 .رارلبوس « یننیدلاح هلغ (كراتوآ دوخای) ككرارباخ » یشراق

 «زکلای) ردا سما یبرلهمایکح كرابحابای سر «هنسرزوا كلوب
 (رلریلیمالاق هدرامقوم نالوا ی دنا ی هسرایذنک ریو
 موق قلهقفد کیا . روا هدنفرط یه كناس یرلقارثنح یار
 ءسند .ونایاق رایناق زمس یس یساقا كموق .ریلیر وک یتعاس

 ییناوجت سا ایو توا اردنا ناس یعوضوم نازک 4 و

 . رلربد 50626۲ هنسر یساراماق ماوع هدهیمومع تروص [*]

 هدههاضعا ندا تسایر نامز ینیدنالبوط هدنلاح نما رب اراماق

 تو نت ییایه یرییعت سیر یهدارو . رند 0

 . مجرم - ردلماش هاذ ندیا

 E یک اح كب هرتلکلا

  كمر ویآر

 یزرط



 رس یا

 هسراضواهضارتعارارکت هحبتت کیدتناخیلبت كسر .[۱]رتسیا
 یتسال را كناراماق < شر - رولوا هلو اغاد ناه هک

division of the Houseهعاص یرلتوا ینع . ردا ما  » 

 دادمت رشکبا ندهقرف یياره . ری هفرط لوص یراراخ
 هدر وص كج هدا لورت وق "الا اتم ES ۰ رح س را

 كيوب .رلرایاصیراراخ یتفبحرکید یرلتوآ یتفیجر ندرلنوب
 ا دادتما هحنلوط كنولاص هدنعاص كسر « راتوآ
 ۳ ارت هلو یزاوم هدفرط لوص هدراراخ . رارک
 یساضعانوب ون تارا 6 هرزواقلوا اننتسم سر > ردقهنحشراب

 .یدیا روب کمتک هنیرب ندرالو و هخدالوا عام تیلولعمرب
 واو كرات وب هد ر دشت تىل ولعم

 یدرو ولوادادعت ا

 هب ولاص رل وعم یرارومام دادعت نارود هد اق كلو سه ۰[ ۲ ]

Standing Orders , 28 - 29 ]۱[هد۱۹ ۰7 ۰( لخادهمانءاظن )  

 ها (یرالو) یراراولوف سیر «هحنیجوم هدعاق ر یکی نلیدالوبق

 ۰ را رالشاب هکمتک هیا روا لاحرد رلث وعم و رر دتا

[Yj]یراق هت ذوف و مکح كدسایر اکا ندتیعس هر هلم اعم و  

 یتسمهمهدیا كارتشا هنارک اذم كيوعیمو یدروولوا قلت كازستمرحرب
 . ۳۳۸ عبط ىج ۲ ۶ ,FL ۲۲۵66۵ : ۵۲ ۰ یدردیا جاتنا

 تل اب وی ات یادت الرا کیا نوا ه دن 1 كرام یس هنس ۱ ۰ ٩

 نامز ینید ول وا فلک 2 ادم E AE و دهم اھ هتقوم تاصیص

 . رلیدتا عانتما نرگس هد ليست ام یراقدلوا شم هم هب هل وس زوس

 Hans . 4 Ser ۰ 26, رایدلقارب مو رح Re هن رزوا كيو



 ۱ تا

 یرات و E ندنرلارا یدنک هداربص یرلکدرک را

 ی اعمال راتو مس دات نارو وارا صا د یا
 : . رارازاب

 دن رات ۱۸۳۰ یزرط یار یاطعا نالوالمعتسم موبلا

 ESE هدهدف رط کیا یھ 1 یر ندامزوا .ودشلا یلکشو

 نایاش طقف . ردشع ولوا هظفاحمو عبط یرامسا كراثومیم ندیا

 . راردلکد لخاد هتنابم یراهقیو وتنلراپ راهتسلو کردا چ

 . ریلیانولوا نظ روز كب نوجا قعاص یرایآر « لوصاو
 ققد لوصا ناولو هدتعص عقوم ردق هنشرا ۱۹۰۰ طقف

 لب دو قرالوایطسو كنسهلماعم « هل را » ر هحیللپدیا

 زر وهج ریلیروهح یتعاسموق . رولوروک ییدتا لاغشا هقیقد

 ناه كنامزو هروک هلوصا یی ندا ںاجتا یدیق كرامسا
 ندنلوصا قمالپوط یر هللایماسا نمیعآ .رویلک یفاک ینصن ناه

 تسونم ردقوا لوصاو .ردکعد روینووا فرص تقو زا اهد
 . ردشعا لوق هدیساراماق رادرول هکردشلوروک شم

 نوجاقمالپوط ییاركسلح ء ردق هبهحنلک هرلنامز ناقا
 ند « هل را » و هط-او هناکی هسملیدنا اشسا در ط هک

 كرءدبا ضارتعا هنسهحش كار یهافش ء ثوسه . یدرابع

 هر هجم دی | ضرع اا زیر : u ته یار

 هدن رلملع .رلیدلوا یار کلک اماع هر ندک دا رارصا ردق

 .Hans . 4 Ser ¢, 1259 , 1268 یدا)اب ىشر هقشاب



 تست و ۷

 یسورغود اهد طة ,یدریلماقوص هلاحر یرورض یه ر اوب

 نوجا فرط ییا یھ کن وح EY ثوعم ی کد

 > هفامعم . ردقو ناکما ه هل را هسزال وا یار ومأم دادعت کیا

 قلوا یسهراج منم ینفارسا نامزو ینویسک ورتسبوا هد ۸۸

 هر ندحیه كنسهلماعم « هلزنا » « هنس ر سلح « هرزوا

 هدردق ییدربتک تعانق هنکیدلیدبا بلط نوجماجامزا دوخای

 هلیروص یقمرووا و ققمقلاق هعایا یرلو اخ دوخای یراتوآ

 رایاص یرلیآر سر هلروصو ۰ یدلبرو یتبحالص قمالبوط

 .رولیالا وقآردان لوصاو هدنایلعغطقف . [۱]ردیاغیلبت ییهحبت و
 یرامسا كراثوعبم نایدا باما قرهلوا یرومأم دادعت

 دامعارت AS تثه .ردا ارا ىس۹ەساىس ا ا

 ا ر یسنکیا هکنوج ) هدزکح هاد یسهلتسم
 هت واغم ند هجا باغی داععا كداراماق تءوکحهدرانو هکر دراو

 0 ( زنا سح موزل کرو ینسافعتسا و ریل ها غوا

 هایم راها سم کج هدا ات تسولغمر هجنسيدنک «یرارقر
 ا نوو هلتسانم وو هسرتسیا قعالکا ینکیدروک
 ۳ام دادع] هسردنا ib قمالروط هدنلاح هلتکر راک

 كلذک . رردتنا باا یرل« بیاو» وک قرالوا

 كفرط کی د E قاب یمهلئسم هقرفر یو هدر

 وا یاعا كس راساو یک روا قلوا O دآدعت

٩. 0.30 EN 
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 < تسایو «هد ر دق ینیداع ولو تب ر هلو هدهدفرط ییا طقف

 دوخای ندا دیأت دوځاپ نرو یر رم قرالوا یرومأم دادمت

 . رحس 3 نهلا كارتشا هدیروص لاعف ههر ۲ اذم

 هخش « ندالوا شعا تناخ هنرلهقرف و هدر دش و

 TAL یار رول سو و

 عوطم هدكاساراماق ماوع یک هعیرشت سلاح راس

 ق

 همانماظن ی اد «یمسق مهم كا كيون .ردراو :n هجا

sian din 85عبط هدننایم قانو داع هب وتشراب هتسه  

 . نمهلدیا دع ىلخاد همانماظن ر مات ء و طقف .رونولوا

 دن اع هموم عفانم تح «ینمسقر قحن كعوضوم و کنوج
 لوصا .[۱] ردا اوتحا ینمسقر لوحوک هلرابتعا یقاعت هلن اسم

 ییماکحا كياداعو فرع . ردعلاب هب داع هل راعا ساسا هاماعم و

 یمخشمدامسف هدیرازارف راس رو, دناتوا و

 ی هدنانلعف . ردمز ال قعارا هدناعدع یهافش مولعم هر هب رحم

 ددعتم نوحا اغلا دوخای لیدعآ یلوصا ر دوج وم « نامز نامز

 هعاخاب یرلهحش كرلنو . ردشع ولوا لوق رالخاد ٌهمانماظن

 ر چیه نوجا یلوق كدعاوقو . ردشعا لح هدنروصر نم

 ههانماظن هد 4۹۰۴ طف . ردقو تحاح همسایم یصوصخ

 هل تاعفد رامیلکت 1 هداربص ینیدلس ای تالاب دعآ مهم هدلحاد

 ها اه دلخاد هما اتم اظن ی هدن > یر « هال نوا یت وصخ 1۸ 1

 ۰ زدد دگمم رکب هدایژ اه د هرلاخاد 4ه اتم اطز مطب لس لصا ۰ رددع |

 «همانماظن یاد

 هنسد رودداقعنا

 صوص
 همانم اظن



 همانهاظن یاد

 ندوتنلراپ رب
 ه وتنل راب رکید
 .ردبا ماود ردق

 ار ی

 نوا یسهرک اذم كنراهحمال نوناق هدنتقح .یدلیدا تئارق

 ۱[۰] یدیولوا بقعت لوصا رب هاشم هلوصا نالوا یع
 كراتكام ضعب رئاس یسلخاد ٌةمانماظن كنساراماق زیلکنا

 مهم کیا ندرایلخاد همانماظن ناديا بقعل هدیراسلحم یییرشت

 ندشاب ی یو یساراق ماوع یی ol ردلف رف هد هطه

 ندقدنولوالوق هرک ر للخاد ٌهمانماظن .ردلکد روج کما لوق
 روا ندوتنلراب ار« ردق هب هحنلب رب دشنک د یباکحا 6 و

 sessional دعا وقص وصح هر هععامح اه رود .ردبآماود هب وتلراب

ordersكل دا دی دم هدنش ادب هعامحا هرودیه 6 ردراو هد  

 هدعاو یب شما ققح داف هل ر وصوب 6 اصعل ۰ ردمز ال

 نزرسقلوا تدمر نعم هداضعب . رلا یناکش همانماظن یعاد

 هسریلیدىا لیطعت ساحم .رونولوا لوبقتاررقم ایو دعاوق ماطر

 رص رانو هکرولوا هوا اضعب طقف .زالق یمکحلدعاوقو
 ینادام و فرع كیاراماق «ندالو وف هتیعم عقوم و هدر وص

SEMAلیدعت تانهاکحا همانماطن طقف . یدکد تداع هوا «  

E EEام تیافک هد ۱۸۸۲ .یدشمروس نوزوا ك  

 1 هل هساح تدم ر كراث و ء٥ ا ماکحا TEE موس

 هد ۱۹۰۱ .یدلیدا هرک ادم نوا ۲ چ وا زوتوا یاد ارلنمجنا یگادو

 هدنجمآ هسلح ر تالیدعت رب هسرزوآ ی لکت كت وع+ ہد رس یصوصح ۹بلا

 ر تالیدعت هد ۱۹۰ 1 ,Hans. ,4 Ser. XCII 555 -5 .یدر ویلای

 هس رزوا ینیلکتكتموكح ه رک وص طف .یدولوا هلا وح هص وصخحم نمجا

 ۲125. ر 4 56۳. ر 1۷, 197 ۰ یدلیدیا لوبق زر رر



NYتک  

 .[1] رارویلوا ارجالایع رارکت یک راشعا ندنسهلج
 را و اداس 4> هداس هد قلص وصخ ر کا كاكا یلخاد همانم اظن

 اعقاو . ردیراهملیهلدبا طاقسا ندتعح هلرارق ترک | رب
 رظل فرص ندو هد هس ردا باح ا ىمەلرو ر ۳ هدی ایوب

 اد هما ما دوج وم هدر رش نلیر و ی> ۹ ردلب اق هدكعا

 ا دوج وم . ردوو تحاح هدهتسهل ديا ثح دس

 رو ولوا لوف < رارف دوخاب هدعاق یه ر اغم هما ییخاد

 هلوصح ریثاترب یک طاقسا ندنیع عقوم یماکحاییسا زام ولوا
 هصوصخم دعاوق قاط رب لصتم اراماق « هدنابلعف .[۲] رریتک

 یونعنع دوخای هنماکحا یلخاد همانماظن رانو هکردبا لوق

 ررر دشک د یرهلماعم زرطنالوا اسا هوو ا
 نوا یت ر ادم و :قفدن كدر ەل ید ۰

 دوخای ییدتا بلطیامز شدا صیصخحت هتسراهحمال كراث وعم

 < نامز یيدهتسیا كا دیدم هدایز ندتعانس نافع یک

 لو هد ۲ ۰ دک كوا تو هلو هتشرا هر یک

 .ردشلو هطهدنک وا زوک تالاعحاو نو و هلا دعاوق کی نلیدا

 نتوبک نالوا یو رتومالا كنهمسک هصق یک اذمر طقف

 ناعم هلا یعاکحا یلخاد ٌهمانماظن هدننارک اذم هجدو ءیلوصا

AEBS E LYS 

e عام 

 الير دلاق هلا

 رلریلیب



 - انماظن یاد

 تالب دعت هد هم

 یسارجا

 یرالباع

 ته

 ندنفرط رظان ر قحما هدنق> هحمالر ناعم [(۱] رار هلقلوا
 .رو ول وا لو هل رارق ر یصوصخ كداراماق هرز وا ر ره نلیر و

 كيالبدعت نالیاب هدنهاکحا یلخاد اطا یر ندهنس ىللا

 كنامز دوخای تمنام هنفارسا نامز «نهمأت یماظتنا یمظعا مق
 یس و تلور وک 2 N ردشعا بقع ی ره اف لیدعت ییعیرو تر وص

SO یا 

 كننارک اذم لوصا كنسا راماق ما وع 00101 جیلدر روتقود[ ۲ ]

 Retcht und Technik لمکم وا ندا لیکشت ینسهچحش رات هن اکی م

E ANNE rE des Englischen Parlamentarismusیر  

 بلح یقد رظن هدنفحلیاع ییا ندا زرا هدنماکحا خاد ةمانماظن

 هيلع ءاننوو AE لامععسا كيامز ه رظان یسدج رم کا راز وب روس دنا

 کیا روس مت و دوش ر یطقاهد درک درک EWES ت ۳ كىاراماق

 هک ا تاعر هدایز اهد هک دنک هب همان زور ندا ررش هل وا

 ید و هی ادم هد رود حضاو لر ۱ : روس دنا رو. یسل

 ۰ رثرملس اب ولوا یت هد د تالب دعت شملیاب نوجا قمار تنه را رق

 عنم یتسه) رب و رب رقت هل دصقم كمر دشرک د ار اش همان زور رسا

 عوض وم كم هما رصح هر هبلصا E IES تال:دعت ا كع |

 كن رلر رقت هم وروسنرب و :ES تیم یهانتم ات رسیا نونسا وا تح

 یس هح كرل دعاق ود نوساواثح وو ىست ها دب |الوبقكنىرلر اسو

 ۱3۳ هر 1 ٠ ییدمهتسیا كا قنقد كساعو رلیش هدورب
 شل دا صیصخ هل وعم ر او هتموکح دوخاب یوا منام فا رسا

 ردکمهمرب و نادیم هنفرص هثیشرب هقشاب كیامز ر

 هب هجرماکنا یرا كخيلدر روتقود هر وصندقدزاب یر رطس و زت

 باجما ندننکیدهمکه زلا هدنتقو یسهخسن هج راک طقف .ردشمل د هر

 .قدلاق هدنن روع هبص و یتعجاصع هر هی یی هدنلصا هجال | هکدتا



 تگ

 ع ون یجنرب یک یساماعلا هراتسلج كنوعیم زب شک رسو

 تاحماو دلوت یراتکرح طخ كنراثوعم ادنالرا یتالیدمت

 هن اکی هنلماکت یعسط كنعژءر وتلراب « رنو ۳

 مداخ هعنم ینفارسا نامز طقف . راریلیانولوا یتلت د تانداح

 فوطعم هنعلاصق یرهرک اذم هکنوح . ردلکد هلو دعاوق

 هلقلوا یس هج و وان روت هژرلبلادن ال ما ماکحا

 یمهححراب كتا ول ا تاک ع ءا

 یسهحش لاوحا تعسط یل وق كردن ر ندعو و کروم زا

 «یدایرورض كلك هعوقو چ REO یدنک قرالوا

 ارد زنم[ سر زار یتقورللادنال را

 راتربعو دهحییدتا فرص هدنل و قعازاقنامز كیاراماق

 كناراماق . روس ولو فطع هنسالافوح كيرا
 كتهرادا زوما هللا رلهطساو راسو رالاوس یییدروص هرارظاب

 ییدتنا ارجا هدنروص مساو اهد هکریتک هدنرزوا ی

 5 همش هس ریاپ دی | یقلت هدام یراشیاو كسلحم هدلورتنوق

 «هدنسهلسم یلاعف ییمش كسلاح طقف . ردلقح اعداو

 نامز هدایز ندنسکسا كتللاعفو یتاحاللصا كنياخاد ُهمانماظن

 رالاّوس هرارظان . رولوا قفاوم اهد كما فطع هنساع وط

 كما كايا هاد اتم ۶ كجا د ی

 لوفادراسلاه .ردشلافوح كب یدمیش یددعل رژ وعیم نی هتسیا

 . ردو یرکف هدكخبل در روتقود ]¥ ]

 یعازاق نامز
 رلت ربغ کهدنلو



 71۳۳ سر

 .ردشلاغوح اهد یراهقیخ ندا قلعت هتنراتتم كرلنوناق نلیدا

 هب هبموم تعقمنم . یدا قیشیراق تاغ 5 رادق لوصا هلتقو

 راتالبدعل « ین .قدسلع كیواق ر هداعلایلع ندا قلعت

 .یدربرتسوک مو زه هلماعم دار ندیمرکی « هرزوا قلوا اشم

 ولو رلنالحا یبساق هرک اذم رم هلشسانم یره ندرانو
 یساجالب یارو ۴ یا كسلحنوحاراهرک اذم

 همګوروس راسو هنرلر رقت قیلعت هدر . یدریلیانولوا بلط

 «هقشابند و .یدریلپ هل دا تعجا رص و ہر رلود

 قاعت هب هلئسم شما شرع هاراماق اک اذمو كل رللیدعت

 یرلانتتسا قوحر ]٩[ كن هبمومع هدعاق نرتسوک موزا هنىراهمتا

 .رلی هتد هلس یدناقو همومعهدعاقرب هلو هک هدهج ردوا. یدراو

 یررق لیدعتر شل ءو هلدصقم قمار هدهمشوروس « الثم

 هحدو . 1 ید راصحما هر ره وت کر و و

 فلکت نامزهب یماع البوط هدنلاح نمحاهممومع ته كسا نوح ا

 مقومو ریلیدما نایمرد ضارتعارب یناهیه هلک تسار هسنولوا

 . [۳] یدرولونوق هبهرک اذم

 هب هم مهم و وب وب چاقرب ا هلداحم کهدنسارا ر هق رف

 .یدزالوا تمار چیه رنو نو و همدم یيدتسا راصحا

 [ ENفای  سهم هک ۰۹ ۲

 ۳۰۱ هنح ء یام[۲]

 ۷۰۱ هفص «ء یام [۳]



NOr Eی  

 ه هبعیرمشآ "یعاس یتقح نامز نولو هدنجراخ لئاسموا هکنوح

 | هلاح مهتسیس رب نویسک ورتسپوا طقف . یدریلیدیا صیصخت
 ندنویسک ورتسبوا ولرودره ء یلور لصا ء كتفلاخم ء ییدلک
 هدنسارا راهقرف یتح ء قعای تلا فرص هلرظن فرص

 تفلاخح رستسانم یلتتسانم هد كجهدا كىر تموصخ

 نوجا نمأت یدصقمو نامز کیدشلرب یرکف ینیدلوا قعای
 . رایدرک هلاح رب لمحت لباق رغ راقلبالوق نلیدبا فداصت
 هدنلاح ینمحما هموم ته سلح مان نح كرلهحمال

 ضمب یک راسو [۱] تئارق ینکیاو یجنر نکیا یعالپوط
 لوق رالوصا ماط ر یلکش فرص ؛ یدلیدا كرت رالوصا

 1 زاع ولوا تعحاص هار هدنقح هلئسم لصا هدرانو .یدولوا

 نوحاهالر «[۷])یسامامل | بونلا هراتعارظن كنهحشالرب ءالثم

 تایهدوخای [۳/] یمامال الپوط بوینالپ وطهدنلاح نمجمار كوب وب
 هائسمهدهدلاوح اهقشاب .[ ع ]یک ى یدو كنسهطضم كنتم اهبم ومع

 وز روناع وا نقى ەم ا نارا ادم اه
 دیدح AE E یرار ره همشوروس هلدصقم ینع

 E ییمحا هم و تابه سلحم «دوخایهنس ر سلح .یدیولوا
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 عنمیلارک اذمکەدبابوب هنس ر نمجا «هد رر دقت ینادلوا شم الپوط .
 لیکشت لاتا: وس ر یشراقهنسهمانماظن سلع كر اره نحو كجا
 [۱]یدلبر راب یتبحالص قماع وق هار یوا هسرایا مکح هنکیدسا

 ا ا دلع یتمجنا هجدو درک یتموکح

  9.یدلیدن ادب دحش هل راتر وص فاتح هدیاکما دق هلرل لس و

 یلوصاكمر و جام هر اشفایم هل را رو رب تا ءهصااب

 یدالاشاب کل دنا قسطل هدر وص روم ك هدازا هر وص و ۰

 ء«یلزو تر وص ه راد وعم هلا ا اباد تا" را هلئسم ود

 ثح «كلیدمیش .ردرلکح هدا قفدن نوزوا نوزوا هدیغاشآ
 هدكیو . ردفاک كمهلوس ینغیدلوا یاد كنالباع زمکیدتا

 یعسط ك همدم یدولو هدتفلام « هقرف ر : ردوش یاس .

 لامعتسا زرط كننامز كسلحم و سلع كتموکح قرالوا

 یهدنرزوا  Eهدهسروینولوت هدنماعدعا وډ ثكح هدیا هب وقد

 روم دنا سح ی روغ هظف اع یدعاوقو هح رادتفا عفو هو هم  1 > Eهرز هم > ¿ا و

 ءهدناصوصخ ییرمشت رک یرادا رک «تالیاع و « هدتقشح

 قوج اهد هکدتک كرارظان ندهمومو همسر تیلاعف نوتوب

 ز دیس هیعیمط هجي رب كتفك یرلالوا لوم .

 یتلت ا: كنسرادمکح ماقم «نامزره یماراماق ماوع
 یوم ۰ رو ولوا توعد هنسا راماق رلدر ول هرز وا كعا

 | ناعم یساراماق ماوع 3 ندناباع , Nینیدالب وط
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 تب سال

 هرز زا ك ر یواش امسز توترا د
 او و ا رولو عوقو توعد هنساراماق رلدرول

 .رر دتا غیلس هراثوعم یینیدیولوت E یراهعا باخ ا

 كما باخ ا یسر یرلاضعا یساراماق ماوع هنرزوا كنو

 ارالدا باخنا نسو .رارلیکح هتنزلن ولاصیدنک . هرژوآ

 رک اع ,صوضخ هتساوزاع هوا فر هام 0

 ماوع . ردلاثع ر تكسذوهو مکح تای و . رولو وق

 EEA هنکیدتا عامجا هدنلاح هسلح ر مات كنساراماق

 یر یر ارد یدل نسر و تخم ن ا
 هدار وا وا هتساراماق رلدر و هدلاح ینیدل وا رلث وعم ۳

 هد عامر ردا بلط ینهدصت ندنفرطلارقو ررو ربخ ی اعا

 . رازعا در یو نامز ر چته نوا تم عسطلاب

 هسروبن ولوا فیاکت ثوعبم ۸ زکلاب قرالوا سر کو

 O نده دنا تعجام هی ار چیه

 هرونوق هر بقاعت«یت رب رب یرامسا هسرویایدبا فیلکت راد نمان
 تملک سر . [۱]منازاق یارا تیرنک ۱ یرت ندیراجما تاج
 . رد رلث وعمم هداعلا ىلع امنادتاذ نه دیأت نیلکتو هبا تاذ ندا

 یرامهعا كارتشا هدنروصرب لاعفكب هبا اوب كرلرظاب کنوح

 عقوم انادیسر ساح هیفامعم . [۲] روینوروک قفاوم اهد

۱۵ NENN 

  OIاف ۳

 یا |



 تم ۷/۲۲

 سر ر یی . رونولوا باما ندنفرط تموکح یهدرادتقا

  قیرف ندنسارا تاوذ.بوسنم ههقرف یهدرادتقا عقوم اباد

 وا دوجوم تاقر هدناخغا تسایر مرک _ضیب . یلیدنا

 هلو نامز ییدلیدا باما (دنالو یلوک رتسم هد ۵

 كملالاقضورعم هتفلاخهدتنادب ینا سر ءطقف .یدشلوا

 یتسهفیظو رار هللا قعولو دیقم هلا یماود كنوتناراپ یبا او
 كعا ددم یناحنا كنسيدنک هحندم ییدهتسیا كنا هظفاحم

 هتل اح كنساحا فر سا هات هم ر رفسال یدمش

 هدنراش را ۱۸۳۵ و ۱۸۳۳ یرالام لوص ینیدلوا فداصم

 ا دان نانولوا فیلکت «هدنسحنکیا كرانو .زرروک
 ا كتر و یا كنلوک رتسم . یدارضوا
 ا ل نالوا هدکمشکح لاح .ردما لیکشت هوم ر
 ۱۳ اا ر هلا تیرنک ار .ففخ ءدیرابا كوص
 . یدشمهمتک هنشوخ كراراکهظفاح یسهل دبا حبجرت كنوا

 8 ST هسرلرياک هرادتقا عقوم E ندناباعا کی

 راغم هدام . رايدر دل اکوا یراقداعود یننروبحم باا

 د ۳ ا باعا ءرنادیدنک هدهموحتاباخا ءیرالوا

 مظع هدوتنلراپ یی راراکهظفاحم « طاف . یدلیدبا تباقر یشراق

EEندهمرتسوک تفلاخرب چسه رار هلقلوا شا نامت  
 ا نا تاجا سر رارکع



 تی میت

 كرانمجلا . زاعای ىشر هقشاب ندتسایر هسلحم « سیر
 صارت .زامشیراق هنسهراداو قوس كنسعاسم كسلحم « هنلکشت

 هدتسایر هدلاح ییدشک د رهقرف « هسقو . ردمکح ر « ردلکد

 تیحالصو ذوفن ینیدلوا زئاح هلبتفص مکح ء طقف .یدزامالاق

 هدیلخاد ٌهمانماظن ارتخاء هدلاوحا ضف ىح . ردک وو كب

 . ردنشلا لاح ر قینارقووا « ل الود تالیدعت نالیا

 ءنییدالوا تواوا لوف نایاش د
 سر ینکیدهنا بودا لیکشت زواحت ر یشراق هنقوقح كتلقا

 لامعتسا ءوسر تراسل اد همانهاظز الع ا
 در ییریرقت همجشوروس رب ییدهبا مکح هنکیدتا لکشت

 ندا رارصا هدکملوس زوس هدنچراخ ددص » . [۲] ریلیهدا

 زوس هوم ر « نشود هرلررکت هر رسول دوخای
 «یرارف یهدصوصخ و .راویسهلضف اهد . [۳] ریلی هب همتلیوس

 لباقربغ یک رلرارق که دلئاسم نونو رتاسندیا قلعتههمانماظن

 هجهداس ینسهمانماظن یدنک سلخ . [ع] ردفانتساو ضارتعا

 هدهلئسم ر ناعم ءطقف ریل دیا اا ایو لیطمت هلبا تیرثک | رب
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 ضرع هنآر كسلحت ینهلئسم م یسیدنک كسئر زکلای [4]
 . ۳۳۱ هفیح « یام . ریلیهدیا

 تار ام
 یهدنرزوا

 قیحالصو ذوف



 نوکس یاد
 نوح . a نوچا ماظتناو

 ینیدل وا زناح
 تردقو دوش

RY EE 
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 شەر دشن د یر زرط یهمانماظنو كسر

 یوم نولو راس .ردبسسل ر رب یعوم كةوقح وتنلراب زیلکنا

 سانشهقظو « بسر و .[۲] ردهدقع ولوا قسطت هدهرلعامجا

 قوس کمرتسوک لمأت قوح اهد هدرارارق یحمرو یناذ رب

 .ر ولوا شمر و رادتفا ر مع ك هلا هک زمسهېش ص29 ع ردا

 ا لو فافختسا سحر < تقلا هلراتلحم یلثع

 ىر ندراصو زراب ك 2 ندا نایرح

 .رددناز كراهنص یلوتلوروک هدنرلوت اب كراتكلم یو
 كنسهقرف ادنالرا یرادفرط لور موه هراهداحو هدهرتاکنا

 یموتنلراب ءرتلکنا كنادنالرا هقرفو . یدلوا بس ینادکنا
 هلرابتعا تاللعفو زبسقح هاب وابتعا سن رم یتسهرادا ندنفرط

 تا كت ا رامات ماع .یدرویدیاقلت هنالاظ ٠
 هقرو و كعد یدروسر و تىما چھ هعا.ض یییداعوا

 ]  ]۱ا ربرقن ر شطای هرکوص قج١ یتکرح كسير

 طقف . ردمزال كملرو رخ ندلوا اهد ررشو . ریلیدا ضرع

 هدنص وصخ كع رب دشیک د یرا رق نلس هيا كال ربدتا حیحصت «ثبشتو

 ڪرو هحیش ر چ یه نامه .  3 Ser, CCLV111, 10,14سیر 112905. ر

 قجانولو هدنفیلک حیحصت لاحردینوا نوک ییدربو یرارقو دنارب

 ینفجالوا شا روصق هدتمرح هنیذوفنو مکح تسایر كنوعیم ر
 هنسا رح گارتشا مدع هرلهسلج هحنیحوم یللخاد 4هانم اظن هلع ءا

 ردععا بارنغا یتفحهلاق ضو رم» . ۱3 ٩ .
 اهد ندب و هلىتفص یس یاراماق رل درو ۶ رهاسشاش 19 [۲]

 3۳۱ ۰ ۳۰۷۸۲۹۱ ¿< ۱۸٩ « یام - ردکاام هذوف ۳۹



EEطبس و ۱۳  

 هد ۱۸۸۰ . ردزوس ر نوها كا كج هله هل وس مدح

 .یدلیرو یتحكما منمینل هشعراقو یوتلوروک «هنسر سلجم

 ی ۱۸ كنهمانماظن هلا هرخ وم تالیدعت ضمب موبلا « قحو

 و : ردشل دا تاش standing" Ordre 18 هدنسهرقق

 نویسک ورتسبوا دوخابندبا فافختسا یذوفنو مکح كنسیدنک

 كیوعنموا «هتنرزوا كنو .ییلیهدیا باطخ هلیمسا ه وعم ناب

 ررهو . ریلی هلرو رره ر هدنمح ینم ندعاهجا هرلهساج

 ندامانوق هیهرک اذم «ندهملدبا نابمرد ییلکت لیدعتر ېه

 یرلهعومت تيه هد ۱۹۰۲ . [1] رونولوا ضرعهنمأر كسلحم
 تاررقمو دعاوفو نرتک هدوجو یتسلخاد همانماظن كسلع

 زواج یحرب هداریص یکیدلیدیا حح تو یکیدلبریک ندزوک
 ندک ارتشا هرلهسلج نامز رق« كىو مر نوجا رازواح قار

 هدخشرانوا طقف . یدبا دوجوم هدام رب راد هنکجهلیدیا منم

 كو یدمش . یدل یر دلاق هرقفو EE ندا نایرح

GFو ندتیاقا ر ك وج وج وک هکر دیدن . ردوو یدحب  

 نیهللا مزع کا فافختسا ییذوفنو مکح كنوتنلراپ و ندا

 وتلوروکر كج ديا مازاتسا ین رارقلارتشا مدع هراهسلج هقرفر
 هکنوح ۳ وتستورب رب شوخ كب یناعاپ یسهن

 ین ولاصثوع,م نایدا دم را هر هسلح ۳-9 ات

 كي همعامحا ةرود وا ی وا نر 6 هسرب رتسوک عانتما ندکا كرت

 . ردکلام هنقح كملیبهدبا منم ندک ارتشا هتارک اذم هج دم یقابتم
 :٦ قىكاح كن هرتاکذا



 و یو

 تاواسم

 کیدلو روک
 یأر نامز

 رب رب و

 خب ۲ جم

 ناتا هس راځم هللا تدوع هن راها ا ا چ )و تو

 .ردراقجالو ینتصرف كما دارا رلقطن

 ندنفرط راثوعم ییادنالرما ہک قوح هدهسلکد یاد
 هدرلن وسر هسرولوا كحمل دا اشتسا راهعفو ضع! نالبراقتح

 نایرتسوک یشراق هسر رايجریس نالوا شنا عقوم ذخا
 هنربح ندهطاس یونعم ییدتسا ارجا هدنرزوا ساحو ندتمرح

 . ردبسانم هليا یتشح و فرش یفلیا كسر . [1] رلرشود
 یمسو هدننارس وتنلراپ . بلا یساریل یلکنا كيب سب هدهتس
 هزادا یسابس .رولوا دیفتسم ندنوانم راس اهدو ندهاکتماقا ر

 ,ریلیدا درم ىر كخاارقرار هلقلوا قازوا ندنعقوم
 ر سما مدا هنکشا كنساراماق درول «هقشاب ندو

 هنادرول یراسر نامز یرلکدلیکح «یر ندیدم ر «هکنوح

 . ردشلوا تداع كما عیفرت
 هلبسهعومم تيه یساراق ماوع «ردق هم هحینلک هنحشراا ۷۰

 ۳۳۱ ادم كو رانامز یتیدنالبوط هدنلاح نمجا رب

 ی هسلح هدنعوقو قل هشغ راقرب وب وب ۰ هدن ر وتلراب اب وروا ۱ ]

 هدعاق دوحوم هدلو كحهرو تیحالص هر هدنصوصخ لیطمت

 .یدلیدا هوالع هنسه رقف یج ۲۱ كنبلخاد همانماظن ه دن راب ۱۹۰

 هدنم ۲۲ كنسام ۱۹۰۵ . ردشعا لامعتسا کور یو تسابر

 ۳" 9 ید رها تاعاضیا لاعرد ندلبکو شا « تقلا

 كمهمرلکید ینرلزوس كناذرب هقشاب ندهلیک و تشیههلیساعدا ینیدن ولو
 هننکست یتاصارتحا .Hans, 4 Ser 0261۷1, 1072-1061 . ىدشمەتسيا
 دع ناباش یه دا لامعتسا ا كن هراحو نالوا ی.هدیاف زاكي
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 تسایر OS هسلحم نامزوا نوح . یدرولوا ییدسا

 هدنتعضو قافرطم رب قلطم كسر نوک و طقف ا
 هنسهمر و و هنس هم هل وسز وس ادل نمجحملا یساع ولوت

 نسر « هلعءاتن . رونولوا لوق ییا لک
 رانامز ییدتا تسایر « زکلای .زمنا كارتشا هار نامز رب چیه
 هدر دقو .رلاق روح هکمر و یار هسریلک هعوقو ارا "یواست

 قجاقارب قحا یهلثسم ء یأر نردتا ررق یهحت
 ورغود كوب هدهسرویهلوس ييدتا اطعا هدزرط رب

 ینیدل وا كح-هدیا نیمأت هعطق هحش رب یار 6 هدام عم . ردلکد

 هر 1 هنس هیصخ 2 هعلاطم کی نیس یتمق كد هلئسم « رانامز

 ضعإ كنهیساسا تالیکشت دوخای ندهللاس عیاقو « لکد

 یجهلک مزال قلوا ه یت كناراماق ندرادسنر یوم

 هدنلا- نما .مرنلع ..[۷] رو ویازهزوت وا ۴

 بقعل یانعنعع ینیع كناذ ندا تسایر هدتقو ینیدنالبوط

 هدنلاح نمجنا رب سلجم نولو .[۳] یلیبههلیوس ییدتبا
 هجدو ) ینمجا طاسو و قرط « تسایر تقو ینیدنالبوط
 ندنفرطیس ر Commitee of ways and Means (ینمحا

 اب بز رانمحما هنسیدنک ینالود ندو . رلیدا هدهعرد

 ۳۸-۳۱۹ هفیح « یام [۱]

۰۳6-۳4۶ SUES 
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 ىس ررانمجا



 رثاس كلج
 یرلروم ام
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 زل دا ریاپ دی باا و ساخ « هدوا . ردءدکل رو

 هال یصوصح قحما هداراماق و E ندالداع یاس

 هدنسادتنا كرار .ردا كا رتشا هارو هنارک اذم هدراهینوناق

 ا اجا ندنسارا ,راتسود زاتع كا هحهلک و تابه

 «یسهفیظو .ربقار ینسهفیظو هدوا نامز کیدشک د تموکح

 ي سور ثسرلهشال نولاق یصوصخ 2 یر ساچ

 تراع نکا تراظن و تسایر ندا لاق هنحور یتایجهقرف رب
 . ردسسغ هڪ | یسهعا كارتشا هساردقم ثهساق هدلاح ینیدل وا

 تیاکشر چد یشراق co طح چا تقعل ندنرظل هط وب

 ER و سلع ءاد یلس هدكي وت رس همش" داتا

 تبوسع یسر سلح ءیر ند ۱۸۸۵ . ردسهعا ذاحا هوم
 اردا تلاکو 6 وا نامز ینیدب ولو یسهعلامر ای و یيدتا

 قرط دوخاب ندنرلاماع ولون رضاح هدنامز یع هد تک ںھ

 تسایز هیاراماق شعالیوط دلت نمجما كس ر یا طااسو

 یعاتم قحالاق I ندنسامامالوا ناکما سەما

 .[۲] رویلیدبا باما لکو سیئر ر فلکم هلیسهفیظو لاغشا
 ۳ هام راس نالوا رک ذ ناباتش دارو كسل

 ۱۸۰ هوا کت ۵:91 ۱۹۷۳ یا

 )٩( یسهرفف جغ - كنيلخاد ههانهاظن ][ 6 )2( 81 .0 .٩

 نموعب شب هرژوا كا تسایر ًاتقوم هرلنمجنا سیر هجنپجوم
 ثادحا ینلیک و سیئزرب یدمیش طیف . ردا میظنت لودج رپ تک

 . ردشمالق تجاح اکو هرک وص یدک دلیدبا



E Pe E 

 یافا هلتفصیسر طباضو یژومامارحا هدننلا یا كسر

C1erck ندساک سلح با هنونمامت شو ندا هفظو 

  of 60نو یصوصح و نالوا یرواشم قوفحر و

 ندرواشم تسایر ناولو یراتحالص مهم هدنقح یرلهج ال

  Consel to Mr. Speakerرومامهتطابضتا ثاسلحم .ردب رابع

 ندنفرط یرادمکح ماقم كنىرانواعەو كنبناک ساع هللا تاذ

 یرلهلا هظفاحهدنروص یم اد ی راترومأمو [۱] یراهل دیا نیت

 # ران . [۲] ردسع یسالوا راداب الاح كنهنعنع یمن

 ہدنام زره .ردراکشا ینیداع ولون هیسایس تیهامر چیه هدر هقظ و

 راردلکد بوسنم هسهفرف كىەنساق ندا نیعت اجرا .

 لاربل + ترلیا یهنروق رس یک ید كسلح « الثم

 و دنا نسل ندنف رط و راکهظفاحم « رار هاقلوا

 یساربص عیفرت هدبونولو هدنتمدخ كناراماق هوا « وب مه

 بتاک هباراماق هکنوح .یدلکد هدهدنلکش نیت ر شملیایهحنلک
 ۰ یدرویولو ىرواشە ورا هدهلام هن زخ تکو یادلوا

AAR EIS 

NASE 



 راذمجا

 باب یجنچوا نوا
 PAA ارا ماوع

 ا ون ميوناق یم ریو زا

 ی رلشیا RE نوجا سا ی 3 لوو 4 ةد رامز

 لباقكمتا افا هدرلهسلج نانولوا دقع هلک ارتشا كناضعا مومع

 سلح رب هفوقوو هربص « هنامز ییدرتسوک موزا كنوب .ردلکد
 نایاعولو یرالامحا تیقفوم چیه . زامالوا كلام نادوعیم

 قادیم هنسها فارسا یرلهسلج كرهدبا هرک اذم یرافلکت

 كجهیدیا ءرک اذم هدراهسلج ىو . ردمزال كمهمرو

 رظن قو ضیرع یرلماکحا « شا دیا ققدت هوا تافیلکت
 < شقلا هملق هلا ناسلرب حضاو و 2م رص « هر ی اما

 راس فیلاتو راهدعاسم قاطر راضارتعا كج هلی هبدبا نابمرد

 بیسنرب اط رب هدنروص زراب هسلکد لباق و و فیفخم هللا
 رافیلکتو «یلصاح .ردنا باجمایلوا شم ولواعاجرا هنیرافالتخا

 هلزرک یترا هسلح هک لا ولوا ر رش و تلش 7 ر هوا

 یر هقشاب ندنسهفظو كمما لح ی هلئسم جاقر شعا نعت

 ناکما هنسهمایهدا اغا هنالقاع ینهفظو و كلج . یامالاق



 دم ۷

 تامولعم هدنقح عبیاقو ناولو لوکشم زونه نوجا كما نیمأت

 راهو یرلسلحم تلم ییدمش . رایالوا مزلا قمالبوط

 . رد راشمشلاح که | نامأت هلتسهطسا و دا عون ضب هصاخ اب

 ها شکنا هدايز ند درتکلع راس تك تا

 نالیناللوق نوجما نیمأت یدصقم و هدهرتلکنا ینیدلوا رهظم
 هنساق « ندا E ندنساضعا سلح کیا هطساو لشاب كا

 طاتع :ہfہہصول نایالوا راح یاکشر یمسرو نایشاط .ینمات

 کم ادق یهرادا ارصحنم لور كنوتملرا « طقف . رد اا

 راخ دواي توا هرالاّوس ماطر یرلکدتا دارا كرلرظانو

 ییمسق ر كسراشیا «سلح هک ده د E ك رو باوج هيد

 كيەساق . ردهدنرارطضا كمروک هلسهطساو رانمجما هاب

 < ك رنمحما و هدراباب یهدنقح یئاسسانم هللا یساراماق ماوع

 هدنراتکلم او روا یاس ندا لوق یی.هتسم کو تنه لو

 هنلاح تقرر لا نوحا هساق یالود لذه 6 یک یفیدلوا

 هنسذوش و مکح ینغیدامزو ییتساس كەس اق ۳ 6 یکم

 هلرانمحنا هدلاح یکیدیمش . زکجهدبا حاضرا ینکیدمربتک للخ

 زکجهلبا قیقدت ییراعاسم زرطو یراتالیکشت زکلا
 Commitee یتمما هموت تنه ء یمهم كلا درانمخا

the Wholeزامالیاص نما ر هد چیه ؛هسوننارا یسوغود«مآ . 

 ندسلح تاذلاب شعالپوط ًاعست ههرک اذم ل یصوصخ « و
 ندنفرطیس ر رانمحا كتسایر هصاخ- اب رلق رو ا .ردب رابع

 هیموم تئیه

 یا



ANS 

 هلضف ندهعفد ر راد ههلئسم ینع كرلثوعمو هدنسهمل دنا اما

 .ردهدنسامالواقسطت لب ق كىەدعاق نالواعنام هتىرامهلوس زوس

 و « ىسەما هن هاب وس روس هلا تاعفد هدرلهبلجوت كي وعمر

 «ندکعا هرک اذمو قیقدن هل رلتاعرف نوت و یرلنوناق كنمجا

 كناصصح نانولوابلطدوخای لیدعترر رب ی رل هدام كن هم الر

 هطّف یسهاع نالوا ترابع ندکمهلبلا هشقانم ییرلهدام فلتخم

 كننمحا هموم تنه . ردنا ما عن هددافرب یدح ند ران

 را هام ییدسا ققد | ا ردراو یحرا رب نوزوا ۳

 تشیههحهداس اکو نوحارلنوناق هداعلایبع . ریشاط مان فاتح

 نامزییدسا ققد ی رلہاط تاصصح ۰ رار د ىنمحما ههو

Commitee of the ىنمحملا هه وم تده درج تاصیصخ 

 5حر)»  ۱۱0۱0 onینہ حا تاصصح «هدنکشر هنالابا ال ءدوخای

  gb commitee of Supplyیختقم نوجا تافراصم . رلا

 طتاسوو قرط « تقوینیدلوا لوغشم هلا لوف یادراو عام

 ییمحا  commitee of Ways and Means(ود< aجا

  ISتقو ییدتا ققد ی راباسح

 هلرلناونع فلتحو . ریلیدیا دای هلا مسا ندا لیاه هیهافوت

 هک ردرابش یرا یربا ردقوا یرانمجنا هیمومغتشه نلیدبا دای

 هب هلتسم ر هقشاب راس الوا لوغشم هاشیا غ قجما یر سه

 ا هد نما رب نیکی كس نوما كملي
 [ Evء رکقاب هخلدر ۷۶ - ۷۸ .



 عا ناسب

 اباطخ هسلح یتمحما هموم تشه هداعلالع طقف .ردراو موزا

 میدوت هنیدنک « ندهمهلا لکشت ندیکیو ندهعامظنت هطیضمرب

 ۱ .[1] ریلبهع هنیرکیدندنرب كراتوناق نانولوا
 راتمجنابختنم , ۵01660 رانمجنا بختنم یرلقوح لا هدنجما رانمجنا قبقح

commiteeندنوعم» سب نوا هدیروص یسط رانو .رد  Sy 

 هداضمب ۰. ردزا اهد یزلرادقم هرک قوح هیفامعم . راردبا

 اوتحا یاضعا قوح اهد هلسهصوصح هدعاسم كاراماق

 ندنفرطاراماقایهسرزوا یییلکت هاراثوعنم رانو .[۲ ]رازیلیهدیا

 طقف . را ریلی دی انس هلبلوص ا یخ یار دوخای [۳] هلش رط باخ ۱

 كما لکفت یناتمأت ییزو كمهمز و نادس هءاض 9

 هنمحما باا یناحا كنمسق ر هسزالوا به كرلاضعا هرزوا

„ly commitee of Selection . 

 یجناباخع .رار دیا ل کشته دنر وص مظتنم هنس یه ی رایضعب ند رانمحما تنم

 ندران و .ریلیر و یان یرانمجماهععامج اهرود هراتوا ین الود ندوب
 نام ز نأمز نمجاو ردشنمحا باخ ا هد وا اک یر

 تاذلاب هدنمادد كنهبعاعجا ٌهرود «نوک و . ردشعولوا مسو

 ]٤[. ردا اوتحا ییاضعار نوا شم دیا باخ | ندنفرط اراماق

 كنس ەقرف لوو ییا كناراماق یرلاضعا نمجا و هدتققح

5. 0.33 [1 
9: O55 
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 ۰۹۸ «یماکحالخاد همادماظن یقلعتم هر هال نو اقیصوصخ ]¢[



 و

 دصمم .رونولوانعتهروک هفالتنار نلکهعوقو هدشا را تاو

 قفوم ردقوا هدیو . 1 7 هدوجو تنه ر فرط ی

 شتا كلر هدنمجنا وب عطقتمال هنس ییا زوتوا هکرارویلوا

 هلروص هل ربا هدنمجما هدننارطاخ كارووم نوجرس نالوا

 قلیجهقرف كرلبار نامزرب چیهو یتنیدلواردان كنساءالپوط یار
 قلعتم ه هم و عفانم .[۱] زرو وفوا ینکیدهلر و اه هر ور

 كرلنمحلا یاد و كرانمجحلا یصوصخ « نما و هدناصوصخ

 لعویصوصخ نوتو كلذك .ردفلکم هلا باما یی رلاضعا

 هرلنمحشاون یتیرلهشال نوناقو لیکشت یترانمجتا تنیراهحم ال نو اق
 . ردو یدوجو تمکح ییشاب لا ىح . [۲] رلیا عیزوت

 هتنلاعف هلشسانم رلن و اق یصوصخ < «یرلبا ییقفد كىو طقف

 «هیقامعم .زغحهفار هتفو کد فرع یراتمحا فاتح نلک

 ناقح هب ادم ندنفلکت قح یصوصخ كن وعم ر «لدیدم ش

 ڭا راق 7 EL ك هل وصا ول راب هلا ىسەجمال نوا 5

 هدنسارا .یسهحال نواقر یصوصخ یحهلمار دشیراق هنر ر

 یسجنرب كرانوب . زکج هبهللوس ینغیدلوا مزال كمزوک قرفرب
 E ۱ فیلکت هلشفص توعم ر یصوصح ندنفرط ث وعر

 ۳ رتتکیا هک ها .  ردنشرب قلم هنمومع تعفنم

 .رده وناق هحالر قلعتم هعفانم ىلع دوخای یصخش ءیصوصخ

Seventy Years at Westminster, 207 ۲۱[ 

IAS ۷1۱۵۱۲۳  



 ته

 هب هیعامجا5رود هلرولورتن وق شاب : رانمحما راس ص وصح هب هع اجا هرود

3 
۰ 5 

E Auditor 
 رانمجما

 and comptroller General كنىوومأم قیقحش و

 كنافرص نلک هعوقو ندنفرط رلت راظن «ندا ققد یروار

 هداح یناضارتعا ییدتا ناسرد هدنقح یفاو هجرد هنوناق

 هطبضم رب هسلحو نهلکید رلدهاش هلتسانمو « نر ندلمأت

 commitee on Public Accounts ینمجما همم وم تاباسح نوو

 هلا قفد یرلرضحم و اعدتسا ددعتم ر هر [۱ ]هلا

 قلخ طقف نالوا تما نوا اراماق «[ ۲ )ینمحما اعدتسا فلکم

 . [۳] ردینمجا هطةولو خبط+ نایاعولو یتمیقر چيه نوچا
 بتشمراس یاسر نابولواهلا و هنرایدنک «راتما تحوم

 رانا ا قمای تاققح + هدنقح كارا دون تو
 . ]٤[ ررونولوا لیکشت نوجا قیقدت یهدام ر ییدهتسیا

5 6 

5. O. 76-80 ]۲[ 

 كزنمحا تازا ءا رب » ساع هدنشادب همعاعحا ةرودیه» [۳]

 نیت هسک اکو یرب ندنخرا ۱۸۷ طقف . رنا صا « ییلیکشت

 نانل وا عبط ا تربایا یهنروقرس یاک سلجم . «ردشمهلد |

«Manual of Procedure of the House of Commonsهرود ۰۱۱ ° §  

 یر هفظو هکر دراو اهد نجما ییا م ندا ماود هع دم هعامحا

 رل هح ال ع و و یرلنو . ردا قلعت هنر هحمال نولاق یصوصخ او

 2 زکجەدا فيرعت هلیتیسانم .

 یهنمجن ار بوس هبوتنملراپ ینس هفیظ و تاقیقح رب هدر یخ [ ] 

 یسهلئسم كم هليا میدو ین وسيم وقرب بوصخم نا توج هقول



 یی یا

 تام ولعم اط یس هاف يش اب كا كنمحما هدهدر ده ییا مھ

 یسهال نوناقرب « یتح .ردکعا لورتنوق یرانوبو قمالپوط
 كا هلس نامز کیدلیدا هلا وح AT هدهص وصخ تر وص

 كمشيرک هنققدب كنواقرالواعاقهنرب كسلحم یسهفیظ و ییساسا

 نما ضتنمر « هروک هناقیطت ینوک و « همش این .ردلکد

 ,زغا نامأت ینساماتلاصبق كنهلحسمرب چیه هدهرک اذم لوصا
 هه و تره هر وا هح ال ر ییدتا مظس هط ضم SNE وح

 سشماملوا دوج وم چ نما نختم E «كرهع ندننمحشا

 بخیتنم ۰ [1] ردراو ییروبحم كل دبا هرک اذم هداروا «یک
 ۳ بد دهاش و قمالیوط تامولعم كسلح « راجا
 یوضع ر هقشاب ندرانو هدیاو و ردرلوصع ینیدلوا كلام

 « نامز ینیدل را ثح ع وضوم هلئسم رب یمایس فرص . ردا تند

 بختنم ندنساضعا اراماق یسهطسا و تاعفخ نالوا تشاتمو قفا وم

 هنن رکف كصاصتخا و فوقو بایرا هاك هتسایس طقف . ردن ارب

 هر د>یح ص و هطساو رکید تقو یبداک مزال كال دب اتعجاص

 كناقيقش . ریلس هلیدا كيرشت هدیرلیضمب ندنرلاضءا وتنلراب اکو

 -هشنالک ۱ هدهطش و كن هلک و تئیه هلرلثوعیم نالوا رادهقالع هدنسارحا

 لیبقو هلیتبسانم یتاکش كنيرلرومأم هتسوپ . ردیبط كب یرلمام

 هتخاس كنوفس هدلاث» رب روپشم رکید . كدعغا ثحم ندفالتخار

 نالو عود هدنمع لنراب ثنس هر رغ ساب هدنس هلئسم ىا

 دما بد دلاس اسا یافت

 ] ]۱یام « ۷۰-۹٩



ETO 

 ماط 3 هننرایدنک هداعلایع هکر دم الود ندو . [۱] ردقو

 بلط یزارا كراروار « كراهسود و كنا بلج یصاخشا

 یناوذ یرلکدهتسیا قلا یراهدافا . ردشل رو ےک كمولا
 «مدا رز نالوا دود نکا م فار هدهلتسم .رارلبآتوعد

 ترشد هک ققح هود وزرا زاها یی
 هعمتم هدلوصا یرلکدتا بقعت كرانمحما و طقف . روت ولوا

e هب اقفحم یمسر و یوم نالوا تداع ےک هداش صا 

 هنلاطم تار ا كك شش دارو رو ۳ رو

 ندننیدلوا رد ه یدمش « و .ردراو ېټح کمر دل ییسهیاذ

 ردلوصا ر كج هلو وشود هلتمشا ر هدایز .

 شدوا نکم هل وضا كا فردا د

 باختا یرایدنک یراسر « کلا | راردیا تم ردق
 ۳ هدنعوقوارا ما قم ا كس ر و . راردهدکعا

 هدنراروضح «لکد كنم راتارک اذمیدنک زکلای .رولواقحکمریو

 راهمسو و م راراب وط ینطض هدالراتدامش نوو نالو عوقو

 [۳] عیدوت هیاراماق هدکل رب هللا یرارارقو یراهطیضم ككراتمجا
 هدننایم _ینهاسلس یراهقبو وتنلراب داع هب هیعامحا هرودوا و

 ه رادنعژو رکف تفلتخ كياراماق مرام

 یرلهحال نولاق یصوصخ نکیمذیا تع ید ی
 ودم

TANA EAT CC ITI 

٩. 0. 59-61, 63 ۲۳[ 

 یرال رصا



 بت ۳

 هدنمیطنن نح كنس هط ضم نمحا یندام كم ا نیت رللذت بوسنم

 كنس وتنملراپ زیلکنا هدهسروبلوا یداب هراکفا فالتخا قصقص

 ی هام عم ا ی هطاضم "تراقا ا
 یتلوق كنطضم ر یرا ندنسهطضم كتزنک |« تلقا

 او هی اغ كرەدا فلکت هش رط یساطعا ر رش ر

 كنرارف یه كنمحا بقلم ر ىلخاد همانماظن E .رولوا

 تیلقا [۱] هلتهج کیدرتسوک موزا هنس هل دیا رک ذ هدر هم انطض

 هللایرامسا راد الواشمرب و یار نوای بوق كن وا هدیسهطضم

 یمهطضم تلقا رو روینولوت ست دیا ضرع هناراماق هدکلرت
 5 E هلوصح ی ۳

 اضعا او ءارلهبمک بحاص هراکفا تالا فلت

 یرلامالپوط تامولعم «یرلالوب ینتصرفیعامسا رادهاشو یرلالوا
 ندنسهوسقاوا یراهقب و هقرف رر هجهداس یب رلهطضم كرانمجما

 . رولیا نامأت تمیق رب یعادو كونو كم ةرانوا قراراقبح

 ۱ ادم همانزور ینعی ۵ نواق عضو هل رانمحا قوح ر

 لوغشم چیه هو عود ندوعود هللا یسهحال نولاق ر لخاد

Eدوخای هو اق « راساکش ضع زكلا زانوا . ردقوب  

 . راراپای تاقبقحم هدنقح رلروصق ضعب نانولوا فطع ههرادا
 رانوناق لبقتسم هرک قوج راهطبضم یراکدتبا مظنت « هیفامعم
 هدنلخاد تلود ء هقیقطایف . رلرربتک هدوجو لع رر نوجا

۳۹۲ BOSE] 



 دنا 0 رج

 ییبرشت نالبای ندنفرطیرکید دوخای یرب ندهقرف كوو یا
 دوخای كربنمحما بختم یمسق ر كوو كناحالصا یرادا ايو

 هننرزوا یرلهطبضم كاران وسم وق بوصنم ندنفرط تموکح
 . ردا دانتسا

 رادر و اسم هل بس الود باسا ماط رب راکشا كم یناجا

 نامل دا باا ا یرلاضعا یساراماق ماوع هلا ینا راماق

 كلح کیا طعف . ۱۱] ردشعووا لکیت امت

 یعوصخ هصاخاب کو ءنوحا ینیدلوا یلقرف ندن و ر یرلتیعضو

 هلتسانم یمظنن كناسانمیهدنسارا اراماقییاو یراهحمال نوناق

 قوتح «راانثتسا ىلشاب كا هدرلهتسلوص و .[ ] ریلیدیا تعجارص

 هلا یراهحشال نوناق قلعتم _هتنالبدعت statute aw نوک

 للکشت رانمحنا طاتخ هدهلشسانم راهمال قلعتم هنروما هدلب
 . ردشعا لحم هدر وص

 E جایتحا هنامز هلضف اهدیراشیا كنساراماق ماوع

  یدالشاب هک یکی ناسا حکم نا

 موزا کما داحما وضع رب قجهتلاصق یتارک اذه كناراماق

 كنلوا نوناک یسهنس ۱۸۸۲ هکردهلتروصو هتشيا . یارک
 هینوناق هال لو و ییا راد هسراشیا تراحګو قوقح « هدنرب

 هو ته یارک اذم كرانو .یدلبر و رارق هنلکشت ینمجما

 . 1۳ ء خیلدر [۲]

 رلاذمجم | طلت

 رانمجما یاد

۳ 



 یرلل وصا

 بس 6۹4 ست ۱

 هدتنادب رلمجحناو .یدقجالوا ماق هنماقم یارک اذم كننمجا

 .رایدبا كح هرج سل اب نوجما هعاعجا هرود کیا حنا

 i رارکتهلا یعاکحا یلخاد همانماظنهدنح رات ۱۸۸۸ طّخ

 ۱۱| رایدلک لا یوضع رر. یئاد كناراماقو رلیدنولوا

 هدنقح هلئس« یصوصخ نلیدبا هلاوح هترابدنک یراتدوجوم
 ندرلنمجما بختنم نالو تیا هلبا هطبضم یرلکدتا مظنت

 ۱ ۱ سلا هدنلکش هرهز رم یاد ران قرالوا لقرف

 هنسرایدنک نامز نامزو رلردبا ماود هدم هبعاعجا هرود نوو

 «هراهاتسم قوقح یسیرب .رارلیا یتیقدن یرانوناق نانولوا هلاوح
 ۲۳۳۰ ا تاصوصخ قل هاك ام لوصاو هراتوناق
 دص <« هتعارز « هرلهق راف ء هرم تراحم « هرام یرکید

 ۳م ا ر ردنا لاتا, هلرلشیا دناع هب شام

 باعا . رجس ینمجما باما یرلنو . رار دیک رم ندنوعیم
 كرەدبا عز یبراقلاضعا نمحاو هدنساننا هعامجا رود ینمجا

 یناهیه . ردکلام هدهنقح كما عت توعیم هقشاب هراز

 كح هلسءهدا روس ییا اهد هدنقح هس واق هح ال ی

 0 ا ادت نما یروضح كناوذ
 ردق هشب ںوا یمظعا هاضعا دوج وم هدنساننا یققد كنەینوناق

 . ریلسهدیا هوالع هداضعا کی

 .ردشأل دبا ذاختالوصا ر بيرغ هدنصوصخ ینیعت كسر

UT EEL S8 0-40— 0-0} 
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۱۳۳ 

 كداضعا E تود ینمحلا باخ ا هدنش ادب هععامحا هروده

 WE یکاد ۰ ردا معظم یلودح تسایر ر یون ییمسا

 < و . [۱] دریا ندنرلارا یدنک تیوب هتشیا ییراسینر
 ,زدیسهراح نمأت یهرج و یسیدام لصف لب تارا هدسس ز

 بخیه «دل رانمحا یعاد یلحاد هد مات 1 هد اص وصخ رکید

 « طقف . [۲] ردا ییرلهعا بیقعت یلوصا ینیع یک رانمجتا

 ته یرالوصا [۳] كرەدىا لامعتسا یناربصت ینیدیالاوق كىام
 كعد ردم دا برق ردق را هنلوصا كننمحما همومع

 نوحا كمر هک یئیا وا ما کنوح . رولوا وغود اهد

 . ردرلاکد قحهالبوط تامولعم . [ع] ردرلشل دیا ین

 ی رل دام كم هس واق هح ال هحوداس . ردرلقحهاء ای هد تاقشحم

 ته هدتفشح هکنوح 5 5 هل اع رھ نو و

 هلاوح هنمحنا ر یاد ۰ ردرلشلوا معاق هنر كنتمحتا هیمومع

 ندنمحما هموت تشه قترا كنسراهشال نوناق شع ولوا
 تاذلاب « راتمجنا و هک كعد . روتولوا لاها امام یسهمع

 كل رل هق رو . راردکع د یی هم ر هدرهعطق یمیم كسلح

SO: 4 18 

٩. 0.47 ]۲[ 

. FV E EI 

Eتلیاصعا نانولو ناچ هد اچ یک ینیدلوا هداراماق  

 دارم شا هر یاضعا و ندو . رد كب هدهدرلن و یددع

 112105. 4 ۹67, .رولیدا تیاکش ندنلوصاقمریغاج نوجا كمريدتا

XGH: 570۰ رب الب وط هل ر وص یاسا لمعت طو هدارو  

 ۷ : قىكاح كى هرتلکنا



ESرب  

 ها مات . رازدیا لس 9 رفع ىا

 یدنک ا هموم تشه 4 راردراهنوع یی كناراماق
 هحال وا هلاوح : رازما مظنت هطیضمر هدنقح یرارکف

 هطصم رب راد کو كره هجا دوخای كرهدىا لیدعت یرلهمنوناق

 ۱ . رارابای

 ندننمحما هموم تله یرات عضو ندرظن هط ر کلا
Octet . 

EAEەدەيوناق هحالر مجم هیموم تح  
 ا اا روا قبقدن نالیکی رانو نامز ینیدای تالیدعت

 هدنسانایسهرک ادمهدسلح كيە واق هح ال نایب مظنن هطمضم

 یتمجا هبمومم تنه طقف . ریلی هلدنا ارجا هدتالیدعت هقشاب

 چیه هدسلحم هدنقح هطضم هسشمهعا لوق تالیدعل ر چیه

 ۳ ك هدمدنفح راما یاد زا نایرح هرک اذم

 ا ر نانولوا هلاوح هنرایدنک هک هدنروصوا .یدما
 قعاب تالیدعت تاذلاب ترا درب اع هس راشم اع اي تالبدعت چسه

 یک ینیدلوا هدنلصا وا هح ال .یدزام الو ا رف

 ج A یاد 6 شود نام . یدبا روح هدر ايو

 ۳۹ 1 ۱۱ ایا دوخاب لاکعا لورق تیوناق

 هل تالیدعتر فا وا هدرلهمال هیدصمم كعا عنم ندقع ول و

 ا ۰ [۱] ردراشعولوا ماهنا هلکمنیکح ندکشا ارجا

 «یخادهمانماظن یم اد هد هک یدلک هعوق و راتاکش ردق وا

Hans: 4 96۲ XCI, 562, 500 ]۱[ 



 بن 6 تس

 نوئو ناک زسنالیدعت دوخاب هلا تالبدعت ندرانمحنا یمن اد

 نایرج هرک اذم هدسلحم هدنفح یراهطضم كرا وا هال

 ۰ ۳5 یدلیر دشیک د هدر وص كیا هنسهعا

 هقالع رب یعومع یرلءرک اذم "الصقم ادسا رانمحما یگاد

 هرز وا كما لامتسا هژ را هح ال هدّهام ڭكىنقە ن همودیا دل و

 ندبایسا زمکجهدبا حاضیا هدیغاشآ . [۲]یدرلشل دا ثادحا
 هعزانم هقرف كلراهنوناق هال كح هلدا هلاوح هرانوا ییالود

 قفاوم نوجا یسءاسم رانمحا و كرلهنوناق هال ندا

 تیامر ایاد هدنالعف « و یدشل دیا ماست کجە همشود

 هقرف كيهیوناق هال نالف اضع . رددسلهر یعوم نیل دیا

 تافالتخا یتدش هدنص وصح ناعآ ینکیدهما بودباساع هنعفانم

 ۰ ردا روهظ

 ندرظن هطَم ییرشت « هدنلخاد یرلدودح كنراهعظو

 سه ءقرالوا یطسو .ضەلىدىا راکنا یراهدناف دا راتمحما یگاد

 ندرلن و اق نلیدالوف هدر وص كج هدا رادەقالع یوم هس

 . [۳] ردلایم هتعرا تبسئو .ردشمک ندرانمجا یرب هدیدب

5. 0۰50. Hans, 4: ۹6 XC, 555-75 ۱۱[ 
o31 AAY [YJ]نایمرد كر وتس دالغ هل تي سام یادحا كرلنمج او  

 ,Hans, 3 Ser, CCLXV 46-145 . نکقاب هرهعاطم ییدتا

 ۱۹۰۳ ( یے رات یمایحا رارکت كرلنمجماو ) ند ۱۸۸۸ [۳]
 رادهقالع یومع ءدنفرظ هنس قلا نوا ندا نایرج ردق هنخرات

 ع و یزاه
 هلن وب رل هحم ال.

 رو ولواهلاوح

 یرلهد اف
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 هلاحرب ولود ردقوا یا عور كتساراماق ماوع < هقمشاب ندو

 نوزوا هدر وضح یبمحا هموم تاه هس و اق هحال رب کر دشک

 هسربایردنوک هنمحار یعاد هيا ندقلاق ضورعم ههرک اذمر

 <« تموکح هنس ره . رویلوا هلضف اهد یلاتحا كل دنا لوبق

 هدح وا اس ره هر هم ال یيدتاعیدون «یالود ندقمالاف تقو

 ۲ یاد ظقف ر رندا سج تیرونحم کمک زاو ندنرب
 فلکت كرلث وعم . رو هیله تا ی رلهحم ال نلیدا هلا وح

 ر قجهبراح هزوک نونو نونو قرفو هدرلهشال یرلکدتا

 هردهدقع ولوا لوق یر هدنواقحش | كرل هحمال قوب .ردهدهجردرب

 ندنفصت هدهدنسارا رنالوا رهظم هعلاط نسح ر هلیو طقف

 هغملوا سل دیا هلاوح هنمجما ر یاد یراتقفوم یسهدایز

 ندنفرط راثوعبم رانمحما و « هققحلا یف . ]٩[ راردنودم

 ۳ E5 ۹ 2 لز و ۳ یدلد | لوق نواق ۱۰۸۰۰ كحهدیا

 ل ومق 6و دهنس ا ار ه ۱۹۰ نه ۹ PEE نیا

 : یددع ولوا هلا وح هنمجما رب یغاد ی ۷۲۳ ندواق 1 نھ

 هنمجار اد كتم وکح «ردق هنح رات 14۰۳ ندا

 . یدلیدا لوبق هحسلم یس ۷۷ ندنسهشال ۸۳ شلدا هلاوح

 یسیکیا كن هال« ۸ نلیدبا هلاوح هرلنمنا ردق +۱۹۰۰ ند ۹

 ۱۹ ۲ ند ۱۸۸۸ ۰ ید ولوا لومق یس هفاک هرزوا قلوا انهتسم

 ىس ۳۲ ندنسهمال ۸ كرلث وعم نایدیا هلا وح هرانمجا ردق هنح رات

 ی ۲۷ ندهشال ۱ ردق هرات ۱۹۰۳ ند۱۸۹۲ «یدلدا لوبق

 Annual Returns for 03-1901 ; ًارظن هراق شکن اسیا .یدلبدا لوبق

Comp Pap . 1902 , LXXYII , 229. 
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 ماوع كراهنوناق هال نالوا سال دبا عیدو هدنروص یصخش

 زراردیا لکشتهراح ر قفاوم لا ن وا یر رک ندنساراماق ۱[.

  ۸۸ییدلیدیا سیسأت ندشاب کی نمجا ویو کیا ہد
 یراضحا كرانوناق ندا قلعت هنساکلا لاغ و هاحوتسا «نامز

 نامز وا . یدنولوا فیلکت ینادحا نمجا ر هتشاب هدنوحا

 احوقسا یتموکح لاربل هد ۱۸۹6 ۰ یدشل دا در فیلکتو

 عو 7 هڪ دم هعاهحا هرود و یدّتا احا ینهحال و ما

 نہج ا و : :یدردتا لوق وارو رم !نمضتم یادت کک

 یراثوعیم ایجوقسا نونو نالوا غلاب بیا شع یرارادقم

 رد کا شل نوا هدنمحملا باخ ا . یدرویدا اوتحا

 یتدش تیاغ گا كنمحا و . یدشعا نعت اهد ثوعم
 ما

  دحتم هصاحاپ . [۷] ردشمالاق یلاخ ندکّما دیلوت تاضارتعا
 «ینجهلوا قاس هنساء ال هحراپ ندنرظن هطس میدرمشت كغللارق

0sبسانتم اماع هاب رلددع یر هقرف هدا یک رانمجنا  

 اح وق سا کن وح ردشمنلب وس یيدهما لگ هدر وص ر

 كج هدا هلاوح هما ون ۳ ۳ راردلاربل ى یا كس راث وعم

Hans. 4 Ser. XCIL, 503, 1 

Hans. (1888) 3 Ser. CCC XXIII, 403, 474, (1894 4 Ser. [¥] 
XXIH,.1116 . 1487. XVHE . 648 , 991 , 1589. )1895( KAX , 822 

ETO۱  

 یمیظنت هتسیل ی هدنفح رلاضعا كحهلدبا نت ةوالت ۳1
 ۱ ردهملیشدلاح هنس هلا زا كتاکشو هلن ر وص

AXIVT TES4 و۱۱۱2 1۵1۵ Se,112115  

 اج وقسا

 نمجنا



 کد ۷

 یاد ترد

 نمجا

 ی

 - هامالوا تاصوصخ هناکم هتنالداخحم هقرف تنسهفاک دلرلهحمال

 هرادتقا عقوم < رراکهظفا . یدرولوروس ه یرلبا هدینج

 نامأت ییسهعا طوقس هحتحار هدنجا ناس كنمحا « هحینلک

 كرللاربل «قرالوا لقتسم ندناظحال« ولرودره راس .رلیدهلا

 غر هر اعراض مظع یراقد|عوا هدنس هموم تابا | ۵

 رلاع ول و اا رکا RN یرلثوعمم اح وقسا

 . یدرلک یناک نوجا قوس هکعا تکرح هلو یراراکهظفاحم

 زلكنا كناحوقسا یسانواش دبا ثادحا كنمجحماوب «هیفامعم

 ۳ هقسا .ووسرتسوک یتیدلوا یفومر ییانشتسا هدنسوتنلراب

 ۱۳ ا یتسهرک ادم هدسلحم كنوناقر هداعلالع یاعتم
 ۱۳۲۲ یرثوبم احوقسا ارصحتم ناه ناه كنءهرک اذمو

 ته كنرارق ۵۶ مدا ر شهلا تقد EN نایرح

 هاتعم یراقدلوا راح كنارک اذم ندبا نایرج هدننمحا هموم

 ۱۳ رو الکش هلتروص یسسات نمجنا رم یاد فص
 .رایا ماست یتغیدا واسم هلور وک ناهیسهلمهحش ر هقشابندکم |

 ماوع نوما دز ییتلاق هصیرشآ ا كى وتن راب

 سیام۲۵ ءصوصخ نمحنارب هدنقح هرک اذم لوصا هدنساراماق
 ندیکیا ییددع كرانمحنا یاد هدنسهطضم یلخرا ۰۰

 یناشتسا ینسهلاوح هرانمحشاون كرلەينوناق هحالو یامراقبح هدرد

 .یدللافیلکت ییا غارفا هنلکش لاحرب یعیبط لکد هلماعمرب

 كنا یسەنس ۱۵۹۰۷ كرهدیا تیوصت ین هعلاطم و اراماق



NEتم  

 1۷ ۰21 هدروص كج هدا لکشت نما وو

 . [1] یدردشک د ینهاکحا یلخاد هما ماظن لو وا ۸ و

 رکید .ردینمجا اح وقسا کسا هدنققح یر ندا تردو

 یراهینوناق هحمال نولو نانولوا هلاوح هنرایذنک هدجوا

 قلعت هنایداصتقاو هقوقح كلا یک یسکسا . رلردا ققدت
 هلام :.[۷] نارولوا لوت راد ولا ٠ یک

 راهینوناق هحال ندا دات یراهمانرازق تقوم ارات راق ى

 هنر ندرلنمحماو یرلهشال نوناق نونو هرزوا قلوا انثتسم

 هحالر اراماق « هسرژوا رره ر < وکلا . رو ولوا هلاوح

 1 ندا اي تالیدعت « ندهن نایرج هرک اذم كن هینوناق

 نوناق .زلردنوک هنمجما نامزوا هسرولوا كحهرو رارق هندو
 . ردیا عیزوت یسر سلجم هرلنمجا و ییرلهحمال

 یه كنتمحما هموم تابه « یسهاق كياحالصا و

 . یدراسع ندکعا لیست یوق كرلنوناق یتیدامالو تقو

 -هب ها هلاوح هنر ندرانمحما یاد یهینوق هحالرب كنا راماق

 ندنفرط سلح تاذلاب كتموکح هسیا هدام یهدنقح 9

 . ریادبا قیبطت هتیراهحال كوو نلک مزال یس دا هرک
Hans’ , ي 

 كنهنواق ةالرم یاعتمهراشتوع ومو هتساک الاغ ًارصحنم ]+[

 .ردمزال كتا اوتحا ین رلثوبن واو كنيلاوح و !نمجما ییدلیدبا هلاوح

 زوج ای ولو یضسر نمجما ددده رد فک رلمسا و تسایر

 .ردشا راقبح 9 نده ۱



 راد هقالع یوم

 نواق ندا

 كس رل هعال

 رو

 میدو

 تئارقكلبا و
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 ینیدلوا هدکش دا قیبطت یر ندنقور زا كب ءلوصا یی و

 ماوعكنهنماق طقف .نعهلب ریو مکحرب زونه هدنقح یناربثآ:نوجا
 : Eهنتموکح وتنلراب هداب نالواتحاب ندنذ وه ی رام

 زیکجهرتسوک ینکیدتسا ربثأت یارجا هلئروص هن .
 لا ىلع ندا رادهقاللع یوم  Eیحهرذ 9 كیوناق ر

 هدب رب یه نداحردو <« هلو .ردددعتم ك رل هل ح ص 1۳91۳

 عاها هدرلهنس هلوص طف . یدربالب وط ۳ و ردنا نایرج

 هلروص و ۱ لاو ا هدر وص مهم یر رف تاک

 یأر قترا یراضعب يح ¿< شلاضق هدیرلهحفص تارک اذم
 هنلاح تام ر رشت هج هداس ن ههر دشا س > موزا هلس هغمالبوط

 .ردشع ولوا منمیسهما نایرح را هدهد اح فص ضعل .ردش اک

 نواق ر هللاثم ر و  Nا كالا

 قاب كالوصار طبساو یرصع هدهقفد و . رو ولوا قداصت

 .زاب راح ۳ یورو مکح هدثكلوصار یقشیراقو مدق اربص

  7ردراو یزرط چ وا كيهعا عیدو ییسهحمال نواق .

 كعا ۱۱ یا هوا سم ندسلح هنع ده گكي هم واق هال را

 كەم الو هلا قطنرب یحاصررش .ریلیهلرو ررر نوجا
 نایرح ۷۶ ازم هرز واكیوت .ردیا حاصیا یسەباغو ا

 لوصا .یدقفو لو رب هقشاب ندو هلىتقو .رثالب وطیارو را

 تاک ادم شم اماود هجران وک هدنسهحیةص ود اا ا ۱۳

 نایمرد یرلغیلکت لیدعت راغم هتماکحا كنهمال . ۲۱] ردشل

SE ۲ ها 
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 لیدعت عونرب هلسسانم ینوناقسلیمر «هدنایلعف .یدریلس هاب دنا

 كن سهساقف لسور نو درول هد ۱۸۵۲ لوق كسرت ره

 یا رح زرطو .یدشنوا ثعاب هنط وقس  ODا

 کنوح . رولیدا قینطل هدنقح یراهژور دلو و ضعب

  ۸هحنجوم یسهرقف یلخاد همانماظن ر شل دنا لوق هد

 هنشاب كنارک اذم ٌهمانزور یرره یادو هوناق هحالرب

 تفلاحم هر ره و هلا یحاص ر رش ءییسر سلح . ريا ال و وق

 بقاعتم یان ای هصق نک هعوفو نادنفرط یر _ ندر

 سل ديا لوق نوجما راقطئو . [۱] ردیا عضو آر ییهلئسم

 یسهدعاق هققد نوا » هب هد. او وت هلتسانم تدم یمظعا نالوا «

 ندزرط ییاو نوجا ییدوت هینوناق هحمالرب . ردشلت رب و یمات

  7یسهلئسم تئارق كليا زل دبا ریلیدا لاصحتسا هدعاسم

  NNتاب ۷ ینالپوط یوم
  ۲«ثوعم 7 . ردشل دا لوق لوصار همردسک اهد هد

 هدیسهدعاسم كناراماق ی ارقتلبا كنو .ربلیسهر و ییسهحال

WAS مار هلک هعوقو ندهع الب ِوط یار < ندالوا 

 عوضوم هح ال ر قلعتم هنعفانم هق رو ا و هلح ص

 ءتصرف تابان دیا روهظ وا ءرک اذم ا تح

SOA 

 ] . 5. 0.31 ]۲هد نامز ییدلکن دنساراماقرلدرول هو اق هحالرب

 . ردولب و
S. 0.31 [¥] 

 تئا رقجن کیا
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 ینیدلوا یوتح كنهینوناق هال ءو . ردیتیفیک تئارق یجنکیا
 هدو . ردهجحفص i صوص هایم كراس ر یوم

 6 یلخادهمانماظن ° یالود ندو ۰ یک ب ربا افت es ها تام ره

 ییسه رب و هداتناوت كرار رم نمصتم یتسارحا تالاب دعا د واو ام

 هدنروص رب یلکش ك «تفلاخ هدتنارقینکیا .ردشمهعا لوق
 لوس نلیدا دارا ه اراماق ندنفرط E ۹ راک هعوقو

 تارق هوو د ا یدمش هس و اق هالو ۳. رد وش

 باوج هدر وص یم ا لج کو ۳ یی رای هاب دیا

 ¢ ر هقشاب کنوح 1 زاماساص شلاق مقع هح ال هسر رو

 ور شر رکید هدنقح 9 كّنارق یجنکیا
 نداعالپ ۱۳۱ a, >I ردلکد منام

 ۳ ۳۳ ام نامر یرظکدهبسیا كما فرطر یه ال

 ۰ 3 یدرو ولوا دا را ییاوس ی زا حق

Haus , 4 56۲. 21,۷ ]], 744 ۲۱ [ 

 : ۳ وش یلکش لر رق و هر هحنلک هنش را ۱۸۸۸ [۲ ]

 یار فا کو یحاص رب رشت « نوس وق هار یدمش هلئسم ول »

 اودا .EAS AS نلیدافیلک : هللاتارهبعت ینیع طقف یورو

 ۰ ردش ۷ ce کالا وسول « ی لوق

 5 رللاّوس و سلع . ۲۰۹ «یام . « نو الواو هار ىدا هلم ا

 e چیه هسرر و رارق هنسال و وق هب آر کی هل تم اباوح هر

 ۳ «یام یدررنالب وط ڭا ه دنقح تا رق یجن کیا ندالد ع وقو

 هنس رلیپسن رب كل هين واق عال «فیلکت کو دقت خو هر كن هلئسم طقف

 هصىق یاغقانم و تدملس هنهرک اذمرم كج هلس الوا لماش

 E یسعاسم كلا راماق i یدرو٠هدیا ا ا

 O Pp 1871, IX 10, 5-54 ۰ نکقاب .تروار كنمجا
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 « هدنقشح . یدا ینع ثانک "دل وصا کید هدروذح یهدنوت

 یهدنلو یسهل دا طقح هدنسهصام تسایر كەس و اق هال

 یهینوناق هال . یدرولوا یثر ۳ یلوصا ررش ات سما

 ر زفر هدنروص كجهدبا هارا بس رب نوجا كمەعا تئارق

 . ردبا تند ناک ر ندسنح یییع هدیامز یيدلیر و

 هاکن و را كیهشال طقف . رلسابولو هدهعلاطم و اراماق

 جاقر « هکردیالود ندنو هتشيا . زالوا شما ررقت اقلطم

 چ وا دوخاب هر و یا ۳ كتارف ینکیا < یر ندهنس

 و ندنماتخ كهعامحا هءرود یصاح « هب هرک وص یا

 ینداع كتا فیاکت ینقیلعت هنوک ر كجهديا فداصت هنامز ر
 یهلتسم ر ییدلوا شمر و رارق « كسلحم . ردشعا ی

 بیسنر یوم نالوا عنام هنسهعا ثحم عوضوم ندشاب یی

 . رولوا كعد یدر كيهشال رارق ر یهدلو و « هايج ود

 ی سام ول و دقعنم الح كسلاح هدنماتخ كا یا

 كح هر هجا لواح نامزر چیه 6 «یا ی ا» و کنوح ۳

 . ۱ | ردهدکل دنا :لوبق یک دند و

 هحالرب نت ی ینکیا < ردو خراب ۱۹.۷

 تاملعت دوخای هلا هصوصح تاماعلر « قرالوا ییمط < هس ول

 ۰ 1 ید E هننمحا هموم ته ی ولو هصوصح

۱۹۱ ۱ TOE 

 ]  ۳ ] ۲تره جاہ ود یسه رقف لخاد 2 لو صون

 نوجا قاب ییالب دعت اکو بسانم هدرل هل ول اق هحال هرل هم و

 هيم وم تشیش
۰ 

 ینمجا



 هنمڅ ارب تحت ی

 یمادوخای

 هلا وح هنمجا
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 سلح اكا هموع ته اربص هدهرك اذم ٌهمانزور
 نا لکشت هدنلاح نمجما اراماق .ردما كرت ینعقوم تسایر ءیسر

 کف هحال و ۰ ٩[ ] ردوو تجاح هغع وف هار و

 ۰ ا e رر ر ا رد. س ۹ھ ص قیقد هلام ره

 . رونولوا هشقانم رر رر یرلفیلکت لیدعت راد هبهدامه

 هبن وناق هحمال تیا . یلیهللدبا فیلکت راهدام کی نامز وا

 . ریلی ای هط.صم 1 اط هساح و دره

 ۳ هما هم و ته هرب و اق هحالرب 4 قرالوا ی

 ندودل و ع وفو تیار 48 ا کو 2 2

 .رىايەلرءو یاں رز ه دیفح یمهلاوح هنمحارب تجسم وص

 هح ص 7 هرال و یجهدبا عل طو كم هس و اق هحال هلاوحر هلو

 ندنس هط ہضم كنمحما 9 کن وح رووا | هوالع اهد

 هننمحا هموم ته دوخاپ هنمحا ۳ هح ال 0 و

 اکیا حاصیا هدودیراق و « نمجا 5 یکاد ۰ 0

 هسن ون اقهحال .راب وط یر كنحما هم وم تشه Ol € هلهح و

 هال هننمجا هیموم تحيه یسهاغ كياماعت یصوصخ . ریایر و تایلعت

 كنماکحا یلخاد ٌةمانماظن طف « نرک هنلخاد یحور یعومع كننتم

 ینالب دعت نایاع ولو تیحالص هنسا رحا ندنف رط نمحما هروک هنن یهاوظ

 « 1۷۵۲۷۵۱ ترابا .ردب رابع ندکمر و تنحالص هنمجا هدنص وصخ قاب

6 ۱۷۲-۱۷۰ 

 . ردشلدیا لوبق هد ۱۸۸۸ 5. 0۰ 51 ۱1
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 قرهاعای دوخای قره ایتالیدعل « ریشدلاح هلهحو ینیع هدیرزوا

 ردیا مظنت هطبضم رب ًاباطخ هسلحم .

 ضعب ندنفرط ییمحما هموم ته هدهنوناق هحال ر

 دوخای [۱] یکیدلیدیا مظنن هطبضمرب هروک اکو قرالیایتالیدعت

 زستالیدع ایو هلا تالیدعت ندنمجتار یعاد هینوناق هحمال رب

 هدمرود ر نلیند ین لح س ةطتضم «نامز ۱۲۱ یک

 هدنمحما كسلاح دصقم .رونولوا ققدن هاساعرع ندنفرط اراماق

 یالیدعت نالیبای هد هحمال و یم هم ریک ندزوک یییعاسمندیا نایرج
 طقف ردو را رور راد هک وا تر

 ابو لوق یالیدعت ینیدارغوا هدرانمجما كهحال زکلاب اراما5

 هتسهشقانم هدام هدام كيهحمال .ردلکد هدنن روح افتک | هلا در

 یی یتح « رلیاب تالیدعت یی ندالوا تجاح هنمالشاب رارکت

 . [۳] یلیانولوا هوالع رلهدام

 شم ديا ليدعت جبه ندننمجنا هيمو تنه هینوناق هال
 هنکیدتا لوق هدینامرف یهدهحال كناراماق هسربلک هدلاحرت
 . زالوا یسهلحیم هطضم نامزوا . ریلیدبا مکح

SSIS 

Ss. CG SOY 

S0. 38+یس هط ہضم ¢ راو نیک هلاوح و یی  

 ترشابم « نداعالپوط یار هدیابو «هنقیقد كنهحمال رب شلدبا ظنت
 !SO )و ریلس هل دنا
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 اوچنجیقرائتع  یحنحوا هحفص كوص ندا بیقعت ینو هدنساراماق ماوع

 هال كناراماق زکلای هدو ۳ تئارق" یجنکیا . ردتنارق

 كنلاوس ییدهعا بودیا لوق هلیسهیموم ته ییهیوناق
 .ردشع هدیزرط كیهجا تفلاخ اکو .ریلسهر و لح تل

 ردا لوق تالیدعت دام هلکش هدهحفصو یلخاد ماتم اظن .

 هدنمح یتسهلاوح هنمحا كەمال ج لیدعت ر قلعتم هساسا

 ریالی هلتسهطساو رار , زا

 ۱۳۳۲ یراسنس فخ كرك اذم ء هداملانع
 همانماظن كنساراماق ماوع طقف . ]٩[ ردا نایرج هدرانوک

 ران وناقلحیعتسم .ردشمهجا صا یثرب چسه هدهطش و یسلخاد

 لوک رز هداراماق باه یتاحفص نون كنارک اذم اضع

 عاق هللا تیمانید « هلاثم لوص لیقو . ردراشمریک هدنچا
 هد ۱۸۸۳ هدنتلا تشهد ینیدلوا ثعاب كرلدصق ءوس نلیدا

 فداصت هلیتسانم یلوق كنوناق یهدنقح هقالفنا داوم نالماپ

 .[۲] زروسدیا

 بیقتت لاحردنسهاحرص هطبض» «تئارق یجاچوا هرک قوچ [۱ 1
 ىا را

 ع كناخاد همانماظن « و دا یاماق راد رولا ۸۷. یام ۷1

 ۱ یصحوصخ رل هم ال عو ضب رکا جاتا ینسا)ق لدق اه نوش ًاتقوم

 1 زرو وروک موزل كب ندرلنو ا ه رلل وصا ماطر

 قیقد هدنساراماق رلدرول ادتنا هال ر ا یمهداعا كتشحو

 نالوا معاق هنبرب كننمجما هموم تيه هدهدنساراماق ماوع « رلیدیا



 م

 سلح رکید هحالر نایک لوق ندنفرط یر ندرلاراماق
 هباراماف رکید نوا یتقدن كنالیدمتو هسیلیدما لیدعت ندنفرط
 هبنوناف هال هسردما لوقا هدسلح وا یک ۱ ایرو
 هدرب دقت یسکع .ربلک لاح ی اهم کک دا ضع ةف دمت كلارق
 . رلیردنوک رارکت هسلحم نلیدا ارجا ینالیدعت «هینوناق هال

 هسلح رکید ندسلح رب هرزوا كنا حاضبا یبرایس كفالتخا

 یکید -.[۱] رو واوا لک نمار نوا ا
 د دوخاب ء ریلی هک زاو ندیالابدعآ یاد ای طلاب سلح

 . ریلی هبلا لیدعت ندنکی هدیرلنو دوخاب < یلیهدا را ا
 کیا هل راک کشک د ماط ك ي 6 هر ون هحال هل ر وصوب

 رلاراماق « هلتقو . رلیایوقود كيکم یاتا هدا اراماق

 سنارفنوق رب كرتشم نامز ینیدلو عوقو فالتخا رب ى

 تداع یسەم دیا نابع رلصح ص هارون ندفرط ییا مھ هلب دمع

 تموکح . [۲] ردشلوا طقاسندلامعتسا ءلوصاو طقف . ىا

 هحیلشاب ناراقح تفلاخع هلرارظان هرک اذم هدنقح - ردبرلهحمال
 ۰ ردا نایرج اا رادوول

 یسهینواق ةحال یومع وفع رب . رونولوا هلاوح هصوصخح ینمجما رب

 هریلیدنا تئارق هرا ر قج1 هدهدساحم کیا ھو رماک ند رادکح ماقم

Fe EE 

 +۰4 5 > Manual ترليا ۶ یام ۱ ]

 2 سا و $ > ترلیا ؛ ۱۲ « یام [۲]

 كرلورول
 نالی دول



 لوصا

 دیس ۷ ۷۲ تص

 تارک 7 نرو تایل هنسای رح ih ا اردا

 هداعلا ىلع ڭكىەر و اق هحالرب هدنسا اما ماوع 1 هس رای دی ا تا كەر اذم

 ۱ اد یرابسنر یوم تیواف رم هک كعد یسهرک اذم یس هصالخ
 ندنرارر رانو . ردا ضرع تصرف يا نوا هنقانمو

 . ردراشلم را ا هحشقانم کیا ندا نایرج هدنقح تاعرش

 هحم ال دوخای هس زها ج انا نلیدعت رب هشقأنم یک زد تام رقت

 تامرفتو نامزوا نا نما رب میاد

 تاققحرب اراماق رک ۱ ,رولوب عوقو هرک رب زکلای یسهرک اذه

 نانک دتا لوق یر لہ ر یوم كد هح ال ۳ هسر و هتسیا قم اب

 هلو هتشيا . رايا تشتت لوا ندههشیرک هیاع ره « 1

 .رونوروک یتطنم كىو طبس هرک اذملوصا نوت ون هحیناینالک |

 قفاوتو قباطت دوجوم هدنمهتسس یساس نلکنا « هققحلایف

 . ردا لکشت یر ندرالام ددعتم قوا 9 اشا

 هبرللاح كق قیشیراقوا یتحننوروک یک هنهکو ع نھ تیاغ

 ماطر نربک هلکشر_ زاملشالک | اتدامنامز ییدلیدا فیرمت
 زسجامالودو لع « طسب هجرد كوص « یوسقللوق دعاوق

 هتحاصم و لاح باما هدنروص كجهدبا نبمأت هرک اذم لوصار

 طّقف . ردقاب مسا صو لوصا یسا قوحر . ردشعا قباطت

 ۱ یراتما:نولو هر قوخ .ردشعا باغ یرااتعم

 اصغر «یتح .ردنراع ندکل دما دق هتنارک اذم ٌهمانزور
 هدانناوا .ردراو یسهداف هلسكتنارق یجنرب نالوا روظنم یک



 ۱ ا

 كناراماق هلیتبسانمیرلن وناقهقرف لو و تج ا هرک اذ.ر یتقح

 ندامالشابیسهرک اذمساسا كلبا هدنقح یمق كن ون اف ءیمسقییا
 تاضارتعا کج هلی هدا دیلوت « هللا یلومش هخرد كيهحش ال لوا

 ته ناو تقلا با 0 تروصیهدنرزوا هموم راکفا « هلا

 قاعتم هم هلام .ردیا نایرح لامز یرلقد ود ینجامتحا كما ادیب

 نوا e ک قشیراق اهد «یدنعاهد ا هل رلن ون اق

 لوصا كران وناق داكا قو .ودشطنم ا ز
 .راردهدکک یرایاندنتهام كن هللسم راقرفناربیا ندنسهرک اذم

 هش زر جییه دج بشی رب قو
 لو نوجا نمأت Gs كتموكح تو سه زام الوا

 راتاصصخحم فلت قحا هرک اذم هدیو . ردمزال كل دیا

 ET یحمر هشا هيلع ءانب ریل هدیا ند هاتتسارم

 نمجا ی ردقو بهس ر چسه نوا قمالشاب هلا

 تكرس وک ید لا لات كما « زکلاب ...تالعا 8

 . ردمزال نەما حاضیا یرلهدعاق كنقهب راز نوحا



 تب یحدرد نوا

 لوصا هدنساراماق ماوع

 تا. اسمر یانو ات ملام

 هنسهرک اذملوصاكران وناق رکیدیسهرک اذمكنس ران ون اقهلام
 ضعإ زهکیدسا نر هدراقو . ردا ضع راق رف مهم هلسسل

 هدلوسنوق ادا یادراو نوئو كتلود هلرظنفرص ندرلانشتسا

 كعاهبوست یافراصم ا مک و ء تکیرتتکا هه

 .ردهدرلرطاخ هتلا زمغیدلوا شه وس NN نداروا هرزوا

 ۱ یک یطنهرادا < یسهقظو یلام گنوتتلراپ هک كعد
 ۱۳۲ رسم لا نداروا و كمرو ههسزخ هدلوسنوف
 همش یجنکیا دمر اریص كنسعاسم وتلراپ . ردبا زکر م
 هکردراو یسهرقف یلخاد همانماظن ییا هدیابو . ریلک لوا اهد

 هدنح را ۱۷۰۷ ۰ ردراشم ای هدیرهنس كليا كرصع ی ۸

 ا همومع تح اراماق « هروک هدام  نلیدبا لوق

 ییریرقن ایو ینساعدتسا تاصیصخت را چیه نیل هعوقو
 ماقم اراماق « هروک هیهدام یحنکیا . [۱] زالآ هقیقدت رظن

 [ FOS OFAیه ۲۳۹



 یخ رو و تب

 تافرص ند«موم تادراو هک دهم ديا دیأت ندنفرط یرا دمکح

 ر ره ر هدلو و و كح هب ها لوق یاعدتسارپ چیه راد هنسا رجا

 ۰ ۱] ر دکج هب همر و > هدنفح

 تاصیص هد۱۷۱۳و نلیدالوقهدنلاح رارقر هدنحشرات ۱۷۰٩ ادتا

 نوه یاسا یعنکیاو |۷] نانولوا لاخدا هننایم یماکحا یلخاد ٌةمانماظن
 ۳ دیکح م ھم

 هن سقف وم كنب

 نرتسوک موزل یهلام هنزخ زکلا «ول ۰ ردشمل دبا و هلشوزرا كمهمر و

 هدعاق مکح كنهاک و ته < شمالاق کما تناص هدروص مهم

 یتمها كلو . [۳] ردشمهلا لیکشت هعلق رب هدنوجما یذوفنو

 نادم هنس رلالوا قاس هس رابتخا تافقراصم هلصف كل رلث وعیم هدعاو

 كياراماقو نالساب هد ۱۷۱۵ ( ۲۷ ) یام . ]۱[ 06 .0 .٩
3 

 یوفع امسق كنج روب وکر و شا فک یراق ه ی رادمکح ماقم

 یس همانق دصت ر ا راد:حالص نروتحارص هدنتح هعقو نرجا

 لوح 1۸ ناولو ۳ ینکجە ها لوبق اعدتسا رب یھ ندالوا

 ندرصعرب هدنساراماق ماوع كنهدعاقییاو هما یه رقف لخاد هءانماظن
 ی رلکدتسا لیکشت یماکحا لاد ةمانهاظن هناکی شلوا امرفکح هدایژ

 ۰ رو هل وس

 یجرب “عبط یجم ۲۱۰6 Bald GOVE n EnRolaMO) دوا [ ۲ ]

VIR EE 

 كذوفنو مکح نایدیا ارحا یثراق هب وترا ندنفرط أ

 هدنامز ینبع هلیس هم | فاغ هيرش تردق یصخش كلا رق یناشکنا

 (۲۹۰ « دلجیجن ۲) دون نوجا تارا هللا لاثم رب ینکیدلک «ءوقو
 هدكنوح ولوو ی هدلارق 6 یتکیدلید | لوبق هد ۱۷۰۰ كهدعاق و

 .روسدنا ضرع هتفد رظن یغیدلنالاوق هدنشرات ۱۷۰۷ هعفد كوص



 سس ۱۱ تس ۱

 E كلام ه هرادا یب رات کر دل دنا ر ده یا ردقوا

 دانتسا هرللع یک هن . [۱] ردشلوقوص هننایم یسهیساسا ننناوق

 هلو كرانوب «هحناک هرلتلم ینجا یک ایلاتبا و هسنارف نالوا

 (.EY رداکدیثر زا ر رض یراقدارعوا ی ال ود ندننادقف هدعاق ر

 یرللو اا ندمت ههدعاقو اضیب هل هدهرتلکنا

 دود هسززح « و عود هنن رهبر وا رمهع ىج ۱ ۵ .ردشع ولو

 ندا حا هجا كىەس واق هح ال . یدنا یراح داع

 ۱ ۱ ندیاهصح كحهلدا لوق هج وتناراب ارخ وم » كفراصم

 ندلالخ ای هدعاق هر وص كا هوالع هدامر نام « ینکح هیدن ا

Briuish North ۸۱8۸۵۲ . ۸6۱ 5 54. Cmmonio . of Australia ۲۱ | 

EONS ۸ 0۵ناتصدنه قرش هد 2 ران ۱۸٥٨ یتموکح ناتشدنه  

 هدعاق و هرک وص یک خیز لاعتا هب یرا دمک> ماقم ندنسهبایموق

 لشن هدهنس رلغیاکت تاف راصم كج هل دب | هر وسآ یدنسادزاو ناس دش

E۲۰ )۸۶ 0  

 ی ۲ ء :Kes Ministres ۲۱۱0۲۱6۲ 5 رکقاب نوجما هسنارف [۲]

 ۱۶ 200 Parties: Lowel 6۳۰ ۰ ۲۱ 6 ۱۷ ۱ ۰ «دلح

 6 دلج یر « هر ود : نوجا ایل اتا a A دلج یر

 لتوت اهد كرلهقرف « هقیحل» . ۲۰۷-۲۰۹ « لوول + ۹-7

 لالخا ینسهب زاوم ی كن افراصم و یرلاع ولو سناحتم هد روص

 هدنسهباسیسال وا درقم هد راز ول اق یرآ یا كج هم هلي ديا لیدعت ندهعا

 . ۲٩-۲۲ هر ود ء ردشع | سح 11 هبسذل اب یغخاانف كرو ذوب



 تو ۳
۱1 -۱۹ ۳ 

HENنی 1, در <  

N 

 لوق یهحال ر هلو كناراماق ء زکلای . یدراردبا بانتجا
 راجا کما لاخدا ه هج دو كج هلک فرص هوا یرارظانیسهما
 كعد ھاظآ ر ندا قوس N ENE رابحا « تولا

 یرادمکح ماقم » كاراماق«ییخاد همانماظن هد ۱۸۹۰ .یدرولوا

 ندهنیزخ هدیلوسنوق هغ دالوب ع وقو راعشاو هصوت ر ندنفرط

 هوس ندناص,صحم كج هديا لوبق هدیرایا هجوتلراب دوخاپ

 چیه راد هنسارجا تافرص ندتلود هنزخ هلطرش كل دا

 هنداعو كرهلدا لیدعت هدنزرط « يحههعا لوق ر رق ر

 ییموجح كي وتلراپ «تاحالصاو هام عد EE یدلیر و تاپ

 یموم راثوعبم .رونامالوا علام هدهیعطق تروص هنسهمِا رابجا

 تاصوصخ یک یساشنا یرنامل احتلا الثم هلبا تارببعت درجو

 یلساسا كیهنواق هال . 1۹۲-٩٦ دلج یر « دون [۱]

 یو نامز ینیدلوا ترابع ندکعا ثادحا فرص ر هدد دو یمهباغ

 كن رادمکح ماقم لو TT تی هس و اق هال «رارقر ندا بیوصت

 تب دی ا لوق ندنفرط یا هیم ومم ته هنس رزوا یراءشاو هیصوت

 لاحر یضزاع دوخاب هدناکش تنواعمر ۳ یره» طقف . ردمزال

 هدر دشز .ریلس اب ولوا عید و لوا ندهلماعم و هس و اق هال نامزینبدلوا

 .رو ولوا حط هللا فورحهقشاب رلهرقفو رلهدام ندا فیلکت یفراصم

 .رلردهدک. طدبا قات 9 شملقارب شون رلهلک نلیدا عبط هلتروصو

 قلت هد رویلیدا 7 ینحالیرودلود هل روصهب كرل ر شو و

 یراءشاو هیص ول كن رادمکح ما 6 ینمجا ا تثیه . رو ولوا

 هک او قیقد «فراصمو ندهعا لوق یرارق ندا باجما هنرزوا

 . ۵۳۹ ‹ ۵۲۸-۰۲۹ 6 یام . صەهلىدا



 سم ۱۱۸ تست

 ماقم دوخای . رارویایبهدیا لوبق ینافراصم عون ضعب نوچا
 یتسارجا فرصمر كرءهدنا لوق « تابنع ه ًاباطخ هب یرادمکح
 هوالع هد « ینکجهر و قلشراق کو كناراماق » و راروب هتسیا

 نالیای هدننافو نيح كنرلردل كوو كاراماق . راروليا

 .[ ۱ |یدولوا تعحاهلوصاوت نوحا تافراصع ی هدنقح رالکه

 یلام كسرادمکح ماقم « نوتسدالع « هدنشراا ۷

 ۳ ا نالود ندنعاض كنسهاگ اح ذوفن یهدناصوصخ
 ا ۱ رووا رالط لعع قطر فلناراماق .یدرویندیا
 یلرط یرلهشال نولاق تح « رارارف « تانک هنهل صاخشاو

 هد كتم وکح 1 ندنتسهعوک هن دهمت كما لوق تاقراصم هلا

 اش ندنسااق هدنسهب ونعم تیرو قع وط یرادعو وب

 تک الف ر كوو « وب هجن رکف كيوتسدالع . یدرویدا

 هدحراب وا . [۲] یدشمراو هبه>ردر كج هدا کش هيه و

 هدلاح صم ءنوساملوا رتسیا «نوسلوا هناراک هخل اهرتسیا یلت زرطو

 «کن وج .ردلکد لمتح هدكییسملی هن هلوس كرازوسین.ءنوک و

 ندف_ط ۳ > تک اس یهدنرزوا لج كم هند اق ندقرطر

 ا ودلر مدیا هاتتسا هلكت ىح یضخع راولم

  ZT YÎدلح یر م ات ۷۰۱-۱۹۹ .۰

  ۹دک رب لیبقو هجنیجوم یسهرقف للخاد ةءانماظن یورو
 ردمزال كل دا لوبق هدننمجما هیموع .

Gleaning of Past Years ]۲[یاری ۷ تلخ ی  



 ی

 زار کرد شلاف و وح ردقوا رثهعئام ندا لکت لکنا هلوف

 كنهاک و ته ی اکتر یناهه نالوا فداصم هتفلا رب یدح

 . ردلکشم تیاف كمردتا لو هاراماق ندانوا یعدراب

 هراز ر ید ىدا ناکا غ کا یارک ك دءاق

 ندنفرط ۷3 ماقم ی راتاصصخ ءینو «رار هلکعءا قلعت

 هدهسرلر رق یدعتنولو قجاراق ج هنقوف لرله ر ناب دبافیلکت

 مکح كرارظان مه ییهلام ةنزخ مه . [۱] ردراشمهلا لیمشت

 هلیمسشت ر هلو هک قو همش نوجا هاجو هعفادم ییذو و

 نوجا فرصمر, ناعم رظانر, « هلع ءانس . یدراو یطق موزا
 <« نامز ییدسا ل ییسهظا ر و تاص صح ر هدرادقم وش

 هتشاب كناراب وا هده نوا دز یناسو ه « یلخاد همانماظن

 e هنس هلل رو ررقتر نوحا یقرص هفرطرب
 . ردلکد من ام کما کی ییصقس كىافراصم « هدعاق طقف

 كب یقر ثح < ثوم ر « قرالوا_یبهجیشس تو
 نوعا بلج نقد رظن هدنقح یسهافک مدع « هسروروک زا

 ولاا یثرب هقشاب نکا فلک ینصقتت هدایز اهد

 دل راتباکش ضعب قاعتم هناصوصخ نالوا ثحم ع وضوم «هققلایف
 یساریلزیلکنناز ون ندناصیص ر هرزواقءالرضاح نم ز هنس هشق اتم

 . ۷۵۰۳ « دلج By « دون NESE « اذک [۲]

 هج دول هدعاق

 كنتانيمخ

 ردعت ا



 اتش :NY کس

 نوجا ضارتعا ءوب .رویلیر و قیص قیص راررق راد هصیقت
 ۱[۰] ردشر ا هدنوحما هلامهس زخ .ردهراح زا عا تاغ

 کیدلیدبا لوبق هج-لح كنرافیلکت صقتو هرک ض. 1
 تیدروق . ES 214 ر روپش» كيو هد ۱۸۹۵ ۰ ردعقاو

 كن رظان هس رح نوچ | بلح قد رظن هدنقح ناصش ورک ران

 كتمرکح هللا هلی-وو . ىدشالدبا فیلکت ىسام لاي تاليزنت ندنشاعم
 .یدتا جاتنا ینس هما کج كس هند اق یر زور هر -امایغوا هتب ولغم

 ۳۱2996 ASG برو 0۵ )2

 دی ومدر رسم لا سر تاب رز سل ات ويسا ادب الا هد ۶ ۰ ٩

eT,فیاک- ینسا) اب تالبزعت یسارمل زیاکرنا زو هدنس هحدوب رام  

 ی هب داح و روفل اب اب یدنازاق 9 ۱ ۱ یثراق ۳۹ و یدتا

 كر دبل یاد الا كره هلا ۳ ندکعا ق 2 یشر یدح

 هقشاب ندقعازا یار رلکنا زو ییاصصخ نلیرو هیادنالرا

 یموجح یو اکو دوار ید هل وس ینغیدل وا شمامالوا قفوم هگیشر

 هدنروصرب یلراک ك. كنساربل ریلکنا زو شالدبا فرص هک ۶ ا بواغ»

 ۳12116. , 44 ۰ ,CXXXI .یدتا e E ںی دا ج رخ

.1141-1147 

SAEندنتاص ص كاويسيهوق یضارا ادالرا هد ۵  

 یار ۹ یشراق آر اش ود یه لر دنا اريل زود

 6 رک ,Hanns. , 4 Ser. CXLIX 86-1459 . ردشع ولوا لوبق هليا

 دوخای كمايکچ ندرادتفا عقوم كلوب « ارك وص ندكدنوشود زآ رب

 ۳۳۰ اه هنکیدهغا لکت بس ر یفاک نوجا یتغاد یل

 هد ینردلوا د هکدتنک یرابععا و دوف E كي هني اق

 یت ولغم كتم وکح هدهدنچوا كيهعقو چوا و . ىدا راکنا لباق ربغ

 . ردب رامع ندلاحم یضراع نالوا یس هحیت كير 2. شع الپ وط هلفغا الع



1*7۲ ۲ 

 هدایز اهد هلیئروص كل دا قبطت هددرلوکر و « هدعاقون
 یشرب دناع هیلخاد ةمانماظن ء و زکلای . ردشملدیا عیسوت
 یعوم ششح هدنسهحش لم کک ل مرد ندو ۰ ردلکد

 بسا 7 . ردل وضحم كس 7 هساسا تالکشآ ۳۹

 هل روصوش هلا روتسد ر یعومع هکر دشعا ,HENE ردقوا

 فلکت و هصو لندنفرط یرادمعح ماقم : ریل هاب دنا هداقا

 هنسا رح | تاو ص قد هلام رخ دواب هح یط وک رور هکدهملدا

Exر ره رب چیه  EIT EEندنفرط  

 مده ر ره ر هدەدنقح یدیز كناصصخت ناب ولوا بلط

 هلتروص ۍحرط رلوک یو یی كرک « هیلعءاس . زامانولوا

 دیر یتفکم تافل خر نیمی یک 8
 ثوعم ر چهو [1] رلیالوا رداص ندتموکح زکلای ینیلکن

 هدنفلکت دز یتفلکم ییدسا نمضت كنرلهحمال تموکح وب

 فلکت ییصقت كراتفلکم ء راثوعم « طقف . [۲ ] زامایولو

 ۷۰۹-۷۱۲ ءدلح ی رم« دو ۵ ۵ ۳۵۳۲ ام 1

 هرلوک رب و لع سو وق نوجما تاصوصخ یتلعتم هب هيلع عفانم <« و طةف

 ۷۱۰ <« ړلح یجرب « دو ؛ ۵5۰۵-۵۷ « یام .ردلکد قیبطت لباق

 یه کی VAN دلج یم ر ) دو < ۵۳۳-۵۸۹ «یام [۲)

 رب رقت رب هدنقح یدیزت اتو او رب نلیا فیلکت ندنفرط

 یدین ر ندلاثم کیا کیدتنا رک ذ زکلای .رو لوس ینکج هل بر و
Çê (Has, 3 56۲ ۰1006۷ , 1020 (یهدنقح یوسر  

 (هجدو ) طئاسوو قرط هدبولوا شا فلکت «هلیتبسانم نواق ر

O 

 هراوکر و

 قیبطت
 رویلیدیا



 وچ

 اا كراوک رو ینیداعوفود كتموکح .. رالی هادا

 .[۱]ردشیا رب یغابهننراذک كمر و یرلهحم النون اق هدنقح یصیقن
 دودح دوجوم یراتیفلکم یعومو یم بسنر « هتشاب ندنود

 ندقلوا عام هتس راقلکت دز هدیروصقحاراقح هنقوف ماقراو

 صیقتن رب هدرلوک رو تموکح نوحا ینیداعای یثر هقشاب

 هرزوا كمالقفخ یرادقم یهدفلکتو نامز ییدنا فیلکم

 ۱۳ مدرک رو تموکح ۰ [۷] ردلباق  یماطعا ر ره
 ۳۲ داال مراغوعه « نامزییدسا فلک تاحالصا

 زکلای . راریلیبهیهیا فیلکت یتسهماقا وکر و رب هاب هنیرب
 . [۳) ردلامانوا كک و اهد تادراو یحءربتک كنو

 تدشت هنعاللوق و رارناللوق اردا یرلقحو رلثوعم طتف

 یداهل وا ولرود هتشاب .رزامالوا قفوم چه ناه هدرلهشا

 .یدراقجار دلاقو رلکح هدا یتلت حعكی یقوقحو هک قو همش

 رظانرب EES یسهداعا كن را دم وکر و نالوا شالتلاز | هحننمجما

 مرقشا ,CS 356۲. 0060۱ , 1041 ) یسجنکیا .یدایرب رقت
SSیدبا راد هنسهظفاحم قرالوا ین ۳ نالوا دوجوم اساسا  . 

 . یدشع ولو هدنفیاکت كمرتدننا هب ۲ یو تماس

Ev ۱یام  BEN Ore LEدلج ىج ر 6 دول  » ISNبتقاعتمو . 

 ی دس زن هطسا ولاب كي وکر و 2۳ ا 6 هو اق هال هکر د بعم

 نرم او مار یار

 . ۷۱۱ « دلح یر « دو ؛ ۵۸٩ « اذگ [۳]



۷ 

 هفا رساهدایز ندفرصت هکق وب همش یماراماقماوع « نوک و
 ندناءلاطم نلیدبا راهظا هدنستناتارک اذم ء و طقف . ردلایم

 .لکد ندراملکت ضمب نلیر و ندنفرط راضعا ء رولشالک ۲
 مدعكب ام اب ودو ك.ودرا نوحما یسهعفادم كغاروطارپع | « الثم

ETیسهحش .كنادبقت نلک هعوقو یثراق ه هرادا هاتسانم  

 كرل هج دو نا الرضاح ندنفرط رارظاب یالود ندو . ردو

 هلرئوعم ,یصوصخ لرم رعد کن و .طقف ر
 كرا هح و .ردراو رلقرف كو و هدنسارا رلفرصم یراقدلوا بهس

 ؛ردلوصح كن هبمومعراکفا ءرددنتس» ههظحالمو لمأتیسحرب
 وزرا هسي الود تاعلاطم یمدوخای یصخش فرص یسحنکیا

 رهر وام هیامهام اب و هاس رب هاروم ین و ریل هل دنا

 . رلساب ولوا لوق هدنسهباس
 ا ماقم و ا هموم تاه HE راد هناصصخ

 نما نایرج هنیرزوا یسهصوتو بلط كرظال رب ینمی كننبرادمکح
 تموکح ءهدنرلادتا كنهعاهج اٌرود « اراماقنوحا کیدلی هدا

 تشه هرزواكعا قیقدن ینانیمح یلام نلیدا ضرع ندنفرط

 Commitee ۵۶ the Whole on ییمحا تاصص هموم

 . [۱] ردا لکشت هدنلاح Suppار
 قرطو تاصيص# یسهرفف لخاد ةءانماظن یلو وا ۱6 [۱]

 هب یحاتتفا قطن نلیدا دارا ندنفرط لارق « كنرانمجما طئاسو و

 (E EEE لب و



 هديل وسن وق
 ندهنزخ 7

 نالو عوقو

 تایدأت

 باسحمل ا ىلع

 ت اھ صح

۲۷2 

 «یناصصح هصاخهننزخ كلارق «یراضلاف كنهمومع نود

 هدلوس وق«هحنح و« نون اق «كنافراص« ضوب یک ینلیا هل رک اح

 رارق رب ندوتنلراپ هنس ره كرانو و ینکیدلیا هیدأت ندهیزخ
 یتکیدک ندننمجنا تاصیصخ ء ینکیدرتسوک مایتحا هصوصخ
 نوحاقراصم قاتم كەس كحهدیا لولح .ردزالقماع و وا

 aما Supply services یامدخ تاصصخح سا تانىم و

 قلوا دنا ههکلم تامدخو هاعابود « هودرا - ردفورعم

 قیرفت هفنصکیا هدیسحنک وصو . ریلیرآ همسق چ وا هرزوا

 | هدرللصف و . ردمسقنم هرالصف هدیحوایه . ردشل دا

 ی نوجا لصفره . رباب را هزاهدام و هرالصف هدهحرد

 ا دار تالصفر ۰ رئالبوط یار یربا هدننمجا

 . لس هلر و یرار رق لیدعت راد هنصشت دوخا

 .ردشعا ذاحا فده یتعطقو تحارص یمهتسسهلامملکنا

 ا ا ورغودو ییطتردق ینیدلوا رک كات
 ۳9 هام ز یراکجهدا ققحم هباع ءان . رو ولوافطء تىما

 هل وص.ردمزال یرلهل دا تفش هدنامز رب نفای هدهحرد یییدل وا

 < رارالرضاح یراتو راتراظن فاتح ورغود هتراتنام رام

 ۶ تیام و رلردىا ضرع «نقیقدی رظن كم هملام هننزخ ا

 ندندانک هعایحا ءرود نالو عوقو وعود هراهروا طابش

 كناسب هلام هنس طقف . رارلیا عیدوت هیوتنلراپ هرکوص زار
 ردق هرات وا كننمجحما تاصصخحم « نوجا ینیدالشاب هدنر



 و ۱

 نوجا هز هبنس + ردرک ڈا یجهمهدبا ل تار ۶
 تاقیقدن ینیدای هدنقحیرلبلط همضنم تاصصحت قجالو ع وقو

 لاغتشا هلا یتقدن كانناصیصحت هنس كج هلک دزنا یآ توا

 یرابتخا تافراصم ضعب هکو باح . زاشار نادم كب هنسهمنا

 كل رو هینوناق ةدعاسمر نوجا ارجا یرثنو . ردیرورض

 هدا هلام هنس یراکدلیدبا صیصخت هک صوصخاب . ردمزلا

 . رارولوا نکی مناک تاصصخ شمه دیا فرصو لامعتسا
 لوق هحسلحم تاصیصم سط نما « یالود ندنو هتشیا

 .راحا یدهرق باسا لع نوجاهرود و هب هحینلب دنا

 هدننامدخ اغا ود و ودرا هک ردهد را رطاخ هکلاحا لر زور

 كناصصخح راس هد وصت كن هبلامهننزخ « تاصبص ناالاق هلضف

 ینآ ترام « هدنامدخ و . ریلی هلدبا فرص هنماباق ینکسک |
 كنا لوق یبراترجا كنیمدختسم نوجا هنس نوت و هدنحا

 هر هجنلیدیا لوق امامت تاصیصخت «یهراپ نلک هلوصح هتروصو و
 ندو هتشيا ینداع كمهلا فرص هاصوصخ ولروده ردق

 « هدنامدخ لیوس ینیدالرا راج كلوصار هلو . ردشمقح
 هدرادقم یفاک هءرادا قایا شب ترد هتموکح نوجا لصفره

 . رون ولوا لوق تاصصخ باس ىلع

 تاصشهسایدا تقد و ترغ ردقه نوحشاتباصا 5

 دوخای یسهلک نکی كناصيصخت هدنرکید ایو هدنرب كنءرادا
 باجا .زامهنلا کوا كللاعحا یسامقح فرصم ر ظوحلم رغ



 یررفم دح

 زواج

 قاض

 2 ته

 تاصیصخ لوا ندنماتخ كل هلام هنس « نوحانممأت ینلام ندا
 . رايا باجحما قعولوا لوقو كمل دبا بلط همضنم

 ۳ ا الو ءدرافرصم *هقفاب ناقح هتقوف كتان
 ظوحلم ريغ اي هحینرجوم تیحالص ینیدلوا زاح كلام هنیزخ
 ندنسر هصاق كهبزخ دوخای ندنسر تافراصم لی وس

"reasury Chest Fundهداعلاقوف تادراو كنراظن دوخاب  - 

 اراماق لاحرد كنافراصمو . ردراشل دبا هوسا اقوم ندنس
 بیقعتینماتخ كل هلام هنس ء طقف . ردلکد مزال ییوق ندنفرط

 «ریلیر دلي هننمحا هم وم تافراصم هدهعامحاهرود هداءلایلعندیا

 یررقم دح هدوا . رونولوا ضرع هننمحما تاصیصخت هرک وص
 . راباق ینو كرهدنا لوق نعهدد عاود یناصیصحت زواج

 ٤جا تاصص# ء لوا ندنمانخ كنا ترام « هک كد

 E e یرلهمضنم تاصصخح نوحا هنس نالوا دکمش

 نوجا هنسقجهیالشاب « ییراتاصیصخ زواجم یررقم دح نوجا
 مظتنم نوجا هنس قج هال ابو كم لوبق یناصیصح باسحلا ىلع
 . ردمز ال كمروتوک هب یرلیا یاقیقد كهجدوت

 هدنهل تاصیصح و زكلاي ىش جهل های كنمجما طقف

 E ندکمهلبا مد هطضء هسلحمو ندکعا لوق رارارق

 هدعاسم كدوناقر نوحا یساملا كنءهراپ ندهنزخ هدیلوسنوق
 طلاسوو قرط رلرظا <« هلع ءاس . ردراو موزا هنسهمرو

 كنلابم زلام نوا تاصصخ نالوا سدا لوق « هننمحما



 تا ی

 هدعاسم هن رایدنک مدنفح E دا ذخا ندهنزخ هدیلوسلوق

 كجا الددو رب فلمزیو رب رفت رب ننضت سو
 هباراماق هلا هطیضء ر رارق یجهدیا دانا هتنرزوا ر روب

 یساطعا كرارقو ۰ [۱] رونولوادیأت ندنفرط اراماقو ضرع
 Consolitated Fund Bill یوناق هس زح هدل وسل وق «نوجا ۱

 رالودح ك راتاصص# فاتح ,رہا دا عید و هسلح هح ال ۸ ناید

 - هلح سه ام نالوا داتعم هالو ینیدیولو طوب ص هدنلاح

 هکنوح .ردهدیق نامز نانولوا صبصخ اکو طقف .رع ندنرا

 هب وسآ ییاصیصح ست ولوا لوق اساسا یسهاق هناکی كن هحمال

 تاصصخ نوجا ینیدل وا ترابع ندنسهل ریو هراب هرزوا كما

 هللدصقم ك د ینها عضوام دوخای كنا صیقنت ى 3

 . [۲] ردقو ناکما قترا هنفیلکت تالیدعت

 رق لوا.ندناس ر ییولاق هنزخ هدیاوسلوق یر

 قلا ش ل دیا لوف هدنتفو نوجا كل دا قیدصا ندنفرط

 2هتناعب اق كنانممح كنتمحما تاصصخ ۰ ردهز ال

 اب و یجنکیا رب هرکوص ینوناق یر و ءروک هتکیدلب ایا
 تات و هر ادم لوصا یددهندجا طظاسو و و 1 8

 e نکقاب 6 دنا یرلروار كيا طئاسو و قرط هليا نجما

 . تقاعتعو ۸

  INGترعليا 6 :6 ۷۲۳ 6 ام  Manualء $  Uلو .

 ییولاقچجدو



 دی

ANINA 

 نولو كنهن « تیام .[۱] ردبا بیقعل هدنواق یحنحوا

 شل دا لوق نوجا ینامدخ كنهنس «هعولوا لوق یسهجدو

 Appropriation Bill یون هجدول ی ا نو و

 كناصصحو هحنجوم رالودح طو ص نوناق .ریلی دا عیدو

 ا الا ندهترخ هدلوسنوفو ردنا ما ییفرص

 اك كوص كنهعایجا رود « هلتمومع « نوناق و

 . روولوا لوق

 یسال ای نوجم اقم ا هراپ ندهنیزخ هدیلوسنوق « ردق هباروب
 نیمأت هراپ ههنزخ وا . لدتا ثح ند اکر ح كجەدىا باح ا

 لقتسمندنو طقف «هدنامز نع هدتاکرح الباب نوا كما
 قاتس ییسهحدوت هنسلاش « هلتم و .رلک هعوقو و

 قطنر كولو . ردبا عییدوت هننمحما طئاسوو قرط هدنسادتا

 6 رربک ندزوک یتیسهلام روما كەس 2 كرهب هللا دارا

 نودو هداصتقا طلا مش « ردا هسیاقم ملا تانمحم ی رل هح

aرر و تاحاضیا هیدازوا نوزوا هدنقح  . E 

 ص اه د .ردناثح ندنامح ن ۳۹ روا رم ٩ دی 2 ا

 یافراصم كرهک هنمسق نتهلک هلا قاو هنحور لصا كنتطن

 وا ندا منع كروكر یو تب هنیزخ هدیاوسنرق [۱]
 هرتکنا « یر یه ندرلن واق و نوا نامات ینسهعا اوتحا ییهراب

 هنزخو یسهللرو هلروص سناوآ كنلايم ندا باا هنسهفناپ

 ج ىسەمليىاي ضارقتسا هل سهطساو یرلوب وب هنن زخ هدهبهبلام

 . ۲ (ع ٩5 « ترلیا ؛ ۳ < طو ۸ ELE رل رب رب و تیوذأم



 س

 هباراماق . | هحاضیا ییغیدل و عبانم یک هن نوجا هوس

 ینجهمامالواكلامهنقح كم ادار!قطنو ندالوار رقت شر و
 درلوک رب وتقوم دوخای یالبدعآ و رو یيدتاوزرا «نوحا

 .ر رت ی راز وس كرهدىا فلک تار رقم هلسلسر یوتح یتسیداع

 ندراوکر و یمناد حوا هدنرد ابرق كنهبمومع تادراو
 ولزا هنتس یه ر نارا عووا هاب دک اودات رانا

 هافراصم یادراو طّعف .ردفو تحاح هتس رله دیا لوق ندنفرط

 قجنآ راوکر یو ضعب « نوجا كمریدتیا قفاوت یقبص یتیص
 كنهجدو هدیرادقم كراتو .راردهدکل دبا لوبق هلئدم هتسرب

 .رونولوا صیقتت ايو دز هروک هموزل ییدرتسوک كنسهزاوم

 یسو رو دارا «فلاکت نالوا لخاد هعوب و تدم نوزوا

 هسرزوا الما یسحمر . یدا تراسع ندنموسر یاح هلا

 هدیسیحنکیا .یدرویلیدبایتلت یک وک رو ر هطساوالب ع وضوم
 . یدروینولوا دع وک رو الما لا ع وضوم هنسهلتک قلح

 ع وضوم هرزوا وطرپساو ارب « نوو یر ندیدم ر طقف

 ینیدلوتوطعبات ثنارکسم هلبااریب هدنامزینیعویعوسر تالاخدا

 هجوتناراپ رلوک رو هلضفوب . ردشلت دیا دییزت یعوسر كالبتسا
 .روولوا لوق هنس مه

 ثح عوضوم «بقاعتم ینقطن کهدنفح هجدو كنهیلسناش

 یدک وص اب لاحرد اب ۰ رالشاب یسهقفانم تیم ییدسا

 TE هدنقح تاررقم ینیدلوا شعا فیلکت « هدرلهسلح

 ٩۹ : ییکاح كن هرتلکنا



 ینناقهیلام

 و

 قیدصت « هڪ ولوا لود رلاول . رال وط یار و ردنا نایرج

 تاصیصح طقف . رلیای هطبضم رب هناراماق نوجا یسعا

 هرکوص ندقدنولوا لوبق هدنلکش نوناق هدرانو یک یرارارق

 یراهفوتح تمقر كرلنو ءیتح .رارولوا زل اح یی وناق 6 اپا

 ید «کنوح .ردو عود اهد 6 كمهل وس ییغیدالوا

 كنسراراحت تالاخ داهلب رکف قلوت ر وق ند هدأت یم وسر نانولوا فیلکت

 كرارارق «نوجا قمل واعلام هنر همر دکیر لام قوتس قوجر

 و وق هتبع سم عق وه هد رار ناقای تیاغ كنوک ر و کی «هنجا

 ۱ وک دلک یبهطضم نمحاو قعوق هرقفر راد هنغحال

 نوک ریوآراتعاندنلویق 2 رات هسروتولوالویق رارقوا هجاراماق

 چیه هدهقفد وا  لصحم و . ردشلوا تدام قمالشاب هلصح

 كنوک رو و طقف . ردلکد كلام هدد وم هوو یوناقر

 نوناقر ندا تبش یحرا ینیع نوجا یسهمریک هتیعص عفوم

 یسهقوقح تمق كهلماعم هلروص و و رونولوا قیدصت هلا

NAAیسهملساباب نواق رب لماشەنلقام كم وتنلراب کنوح  

 هتماقع ىسەحمال وکر و سر ولوا یالود ندبس هه .ردلباق

 .ریلیدیاهداعا عبطلاب موسر نانولوا لیصحم «هدر دقت یییداغوا
 یرانو هللا تاررقم یلام سسوم هنرزوا هحدو هلبتقو

 یرلوک روتقومو یونس وکلا هسامینتم كب ون اق نایوف هلعف عقوم

 هب هج دون هصام ابو راوک رو یاد .. یدبا تداع كما لاخدا

 یالودندراببس یداصتقا هدایز ندکما لیکشت تادراو منه



AE 2 ۳ 

 . [۱] یدرلرونولو هدرانوناق یریا رانالوا شوو 8
Eهدایز اهد و یلامعتسا هایسهاف تادراو ا صحعتم ر  » 

 هعوقو كلك ۰ در هدمهتسسو هلداعر هلى ساراماق رادرول

 تاالاخدا ا نددعاک ء هدنشراب ۱۸۶۸۰ «تموحح ید 3 ۱

 زوجوا موسرو هکنوح . یدشمرو رارق هبامر دلاق ینموسر
 رب نانلآ ندنافرعو لع ؛ یدرویلوا عنام هنساللاص هنزغ های ۹

 هنس وا «تموکح .یدروللوروک روفنم هحقاح هلتفص وکر رو و

 .یدشعا نام ینکح هک هعوق و صقار هدننادراو یسهجدو 1

 هدهین ون اقهحال رب یربا ینساغلاكموسر « هحرجحومتدام « طقف

 ` هتیعم عقوم ین وساق سه ےس كم هج دو «رلدرول . یدقس روا

 ,رلیدتا در یهینوناقهحالو هرک وصندک دتا لوقینوناق نایوق

 هتشاب ندهملاطمو رکف نا کلا یتاراماق ماوع هدهققد و
 نانا نددغاک هنس یسهرا طقف . یدزامابای یش ر قثرا 8

 لاخدا هنس هحل رل کرو یونس یتبساعلا كنموسر دلو سه وک ۱ : :

 .ایدلاق هدننروحم لوق یوا درا درول لرو و . 8

 هلام یترالور یدنک كنساراماق ماوع رادرول « هققحلایف -

 لوق اي هج هداس یرانوا نیزسقعای تالیدعت چبه ندران ون اق

 رار هلکمهجا لوق ینساعدا a كتا رصح کما در ای

 ءردراشمال | E یهعا لیدعت یرانواق هللام نامزر چه 1

 یاد .لوصا یمالیوط ءدنجا هحالرب كن یراوک رو نو

 9 « دلج یجمرب دو 4 0۵۷۵ ام



 تست ۳۲ تن

 یان تنصهصعم 811 قوتاق هلام . رد-ثمرک هللاح تداع ر

 نو ون داع هر همه ورک نود و هنادراو كتلود یدمش هاش

 ۶ .[۱] ردا اوتحا یتماکحا تغاکم

 تدمر زا ردقینیدلوا نکم ءبقاتمییماتخ كیهلام هنس تاباسحیم ومع

 دیوار ردا عیدو ی هموم تایاسح « هلام هرج «هدنحا

 ۱۳۲ نور شک هعوقو ندنفرط هنزخ هدنلوسنوق
 عضوام كيایداتو ییلانم كنادزاو 5 ردحردنم تادراو نو و

 ندنفرط یر سه دل راود راباتحوت N نهفته ۶ رها

 هدي رەش اب ادالراو کا 6 لکد هروک هغلایم نلیدا فرص

 نوجا ی کدیدنا مظن و هرا هلا وح نلیر و هنرایدنک م

 ورعود هشام نار زح «هقیقاق .راریلسانولوا مظنت قباحراح
 هرک وص یا چوا اس ره ترم كمي هلامهنس ی رلکدتاقلعت یعب

 ۰ راردهدکل دبا عیدو هب وتنمل راپ

 Customs and Inland ا لخاد و یوحر كو صوک [۱ ]

Revenue Actهایم و هدیوسر تئارو هدنشرا ۱۸۹ ؛ «یربیعت  

 .یدلیدالیدس هە „وت Finance Act ی واق هلام نامزینید ولوا لاخدا

 ید ولوا هوالع هارو هد ماکحا ړ اع هن ر نامسترومآ هد ۹ ۰

 The Working Corsstitution of the United ۱۵۵008۲ : یهنروق

 ,زکقاب هدهننرلن وناق هلام كوص . ۲۸-۷۰
 «رلهدامیرعآ یر آ هدلا وحا و اد نا هن زح ءدیل وسن وق [ ۲ ]

kaرلقلیآ یهحش  FIERA iلی ویس را 3 تاصیصح  

 هثارا تايدأت با-لالع نالو عوقو رئاد هلصف یه نوجا تمدخ
 E كمما ام نات ولوا هد وس زکلاب نوجا ودرا و هد رح . ریلی دیا

IFرو ولوا افت | . 



E A 

 هدم ییدلوروک یتک رحو لاح نسح ) هلبطرش تایحدیق
during good behaviourنواق « نداهظفاحم ییسهفظ و (  

 ینشاعم ندهنیزخ هدلوسنوق هو رغود ندورغود هحنجوم
 ر نودام عبا هب هىا هز هل ر وص ر چھ ENG ءنالا

 لوئسم یراق هنساراماق ماوع زکلای كره ها یات ر مات

 Comptroller and E قو لو رتن وو یوم نرو

Auditor Generalققد ی اباسح ور اد سه ۱۱ ۱  

 كبوا . ردشیارب نرتسوک ےابتحا هنامزرب نوزوا « و . رایا

 یسهنریا جنا [۷] یش نایند یاباسح تاصیصخ « نوجا
 نولو . ردا عدم هسلحمیدنتادب كنهبداع هیعایجا ٌةرود
 تاعل اطم ی هدایت < یناف رص ناک هعوقو و یه تاصصخ

 .[۳] ررتسوک هلینالصف نولو هدکلر هایناظحالمو
 یرارو ارو یراباسح كنرومأم ققدو لورتن وق یوم

 هرود ء نما و . رونولوا هلاوح هما ناباسح یعومع

 .Com زكىقاب هسهدافا کهدروضح ینمجما هیلم تافراصم [۱]

Pap . 1902 , VII, 15, 0۰ 764 - 69, 1 

 ترام ۳۱ « قئالو وتالزاب اع هنسهنس ۱۹۰۳ « الثم [۲]

 ۳۱ و ییاباسح یوم قاعتم ه هیلامهتس نالو تیار هدرا ۳

 تاصیصحم لصفم تاغام هنس نشلو تا هد ۱۹۰۳ ترام

 . ردا اوتحا ی رلباسح

 هدنوجما تاصوصخ راس هليا ییامدخ هنزخ هدیاوسن وق [۳]

 . رلیا طبر رولار هدررب هرلنوو ردا دقن تاپاسح یرا

 تایاسحی ومع



 بت ۱۷۳۵ ۱

 ۱۳۱ ندبوسم ۶ نوا یلدا اعا هدشادب : كیهعامجا

 3 Financial Secretary یسحهساح كن هلامهن زخ ۰( ۱ ] ردنا

of the Treasury۱ ی هقبظ و ینیع ن ۱ هدرادتفا عقوم تفلاخ هلا  

 هدقاوذ اس یيدتا رادهقالع كي هلعسم و یلوعنم ر سا اھا

 هدهدامیه هارولورتن وق یعومو ردا ققد یاباسح نمجاو

 دوخای هنیدقح هنقوف ینانمح هجدو كنافرص الود ندهن

 ييدتسا نامرد « یناحاضیا ییدر و راد هنغیدالوا غلاب کوا

 هکلادبا رونت هلضف اهد « نما . رریک ندزوک یتاعلاطم
 راود هل دصتم و 6 زاباب تاقشحم ېد وزو کمد جاتحم

 € م ۰ رل | ی رلهدافا اول رعاسو كس رج هبساحم

 یناهكیوتناراب هد ران و زا نا و را هطضم ماطر هنسا راماق ماوع

 «ینکیدلکم زالیسهما اطعا همضنم تاصصخت نوجا تاعوصخ

 ییغید ول وا سح جابتحا هنس رل هلم اعم ا هدراود یرکسع

 . [ ۲ ] رتتالک | " الصفم

 اے اع لوصا هدنسه رطحم تكيیاو درول 5. 0.75. [۱]

 .ردراو تامولعم راد هنس هج راب كنعد وب زرط كلي اباسح هب وتنل راب و

 0€. ۴۵06۲5, ۰ یرولار كننمحا هیمومص تایاسح . نکسقاب ها روا

Englishes Slaatsrecht = Hatschek AAS 1902, VII 15. App. 13. 

AI RN AUGزسنارفو كياع وط رفد ةر هب هغع اض« لوصا  

 . ردراو تالصفن شاد هتلاخدا تروص هبهرنلکنا كانمهتسس هیساح

 یوم رد هبه راو هنح رات Nec ندنح راب ۱ ۸ ۵۷ [۲ ]

 هدرلباتک یواموشع البوطنامز نامز یرلهط ضم نون و كننمجنا تاپاسح



 هو زی

 یرادودح تاصیصخ مان كدافراصم «ییمحا تاباسح یوم

 ارجا ذوف رب یدج هدنصوصخ نیمأت ینتسالاق هدنلخاد
 یشراق هلاهار قافوا نلوروک هدصوصخ و «نامز نامز .ردا

 ندرللقع یرلت و او . رونولو هدناراطخا دیدش تیاق

 هدنسانا ىە ادم ,هحدونت اومد. راک
 نامرد تادقت قوحر هدنقح یک رح طخ یرادا كتموکح

 ندنسمالوا رادهقالع چیه ناه هنتهج یلام كنهلتسم رار هکما

 تافراص» یی« یی « نوجا كنو دن نا تک قوح كب

Commitee on National Expenditure jalیعوغ »>  

 هسزااوا چیه نوجما یسرک اذم كنروار كننمجا تاباسح

 ۰ [۱] ردشمهلا فلکت ینس ەل دیا صصخ نوک ر

 ۱ رب  تموادا زن رنو دکردواو لا وط

 فادراو ءزاعولوا لوق ندنفرط وتلراب « ارظن هنوناق « یسهجدو

 یناباسح .ریای دا ضرع هش دص كىوتنملراب تاباسح ند ا زکلا

 هکنوح .ردلوصار هالقاع ء ون .ردهلو هدنفح ناتسدنه الثم

 هناکی هر ودن یشیاو ناولو هدنحما كشيا ییسهرادا كباتسدنه

 سزا عی یقارب-مدنلا كن روما لک نوا ۷

 دار اقا هد ی ا ای هلام ےن زخ طو ص هران و . رده دا رشت

 . یدنولوا رشن تا یوام رر هد ۲ ۲ ۶ ۸

 Com. Pap. 1888. [XXIX .ردنااوتحا يتسرهفهدكنحوا یک و

LVIII, 161331; 1893, 12626, 281: 1901,  

 .Com. Pap , 1903, ۷11, ۷ یرولار كننمجنا تافراصم يلم [۱ ]



 اوت

 ر نوجا یسارحا كس هعط و دقو نراظل هنسا راماق ماوع

 < هدنر ندنرانوک كوص كنهعاعجا ةرود ردنا نیمأت ناکما

 هدنلاح ینمحا هموع تنه نوا ققدن یاباسحو كناراماق

 وا لخاد ۱ پر وز یار یاد هتشاماللوط
 « ز ریس و ۲ غاسم هب 2 رک اذمر یوم هدنفح یرلشیا ناتسدنه

 یر رقترب ندا تش یتنوکی یعومكنافراصمو تادراو نمجا
 یلامو یداصتقا كناتدنه تارک اذم . ردنا افتک ۱ هلا لوق

 هسح ج وس رع ء كلذک . [۱] رلبا 2k هدرزوا عضو

 ندنادراو كي هسس وم 6 هحح وم نو اق 6 هد یقافراصم ا اک

 ا ال لوق كران و هاراماق هتسره تاباسح طقف . رثا

 . [۲] روولوا عده هللا رارق ر

 « هدنس ۰ تاتو یونس ۱۹۰۰ ۹۱/6 یام [۱]

 ینیلکت لیدعترب هنر رش یعاتحا هدنلاح ینمجشا هیمومم تمه كن راماق

 هنسهح د و یداع ك هما ام 4 رخ یشاعم كن رظان ناتسدنه . یدلک «عوقو

 ناتسدنه كاتم وکح هبا راماق دصم هدندب و .یدروم هتسیا كال ديا لقت

 هفیاک 7 و ِ یدکعا ست تصرف ر یا اهد نوجما دقت یتسایس

 ۱۳۳ ۱ هم یر نوراصارعا. هلا نلیدنا نایمرد یثراق

 لی دءت 2 یدا ی هعل اطم یعهرتک هنلاح یس هل ,EEL و 2 ججا

i 4 56۲ 1, . ىدولوا در ۳ كوو E 
589 - 610( 
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E a ۱۳  
 با یحنشب نو

 نما هدننسا راماق ما وع

Eورق  

 < یسهفاک ناه ندنسهسیرشت سلام دوو كزعامز

 هدنتح هرک اذم عوضومو قمراتروق ندهمجوروس یارک اذم
 .ردشعا سح یترورض كمهلبا نامت ینسهل دبا تمجام ھار
 نالو عوقو هدنسهراد لوصا رب مظتنم كرلتیقا ًامسق کو

 و كا هعفادم یو یراق هرات ور

 هردشع ود تيرور نوجا قلوا قف وم هلاک او اما ی راشیا

 هلکمریتک هتسرب هلمسات لاک یاباحا تیرو « هدیساراماق ماوع

 كنتموکح قلخ .ردشماماراتروق ین-یدنک ندهدعاقو ء را

 ددا لک نا اهد ياخ اراماق هدنسهحم لماکت یک
 او .ودنمامالق لااق ردق ییکساو را ها

 لحن نمز < رک هام دو و ر زکلا هس و اق هحال رب مهم

 ىف: اذم یدرلیالارتشا اس ۇز یساس هصاخاب هداکو .یدردا
 1 هدهعطق تروص ییهلئسم تانسهحش HF ندا بقعل

 تارا چ یا دلدار کرام لو



E A 

 Ea 1 یدریلساص نشو تیاهب م سمر و یرارق

 ی .ردشمر وح ۳ كياراماقی رازوک يه ءنوک و

 هلکمروک ینکیدلیدیا هعفادم هز وک كنهلئسم رب قترا ثوعبمر

 ۳۳ یراق هدییدتک مرک ادم: زا افتک |
 هحایتح ء ردتقم « لاعف E كس رل ختم هصاخاب و

 ۳ وا كنو . [۱] رايا وزرا ییراهملس یننیدلوا هدزوک
 .هدافا طن طق یدنک هدنسهلحص رب كنءرک اذم لوصا

 ۱ راز وک تصرف ر بسانم نوجا

 هدیراهمعآ زرط كنساسّور یسهقرف تفلاخحم « هقشاب ندو

 و
 یراوتستور دوخ ایهکع عانقا ییاراماق کانال یو او وت

 هیدنوسمشیا تکلع .رارو امشلاح کمر دتا ج رد هراهماطض

 « فا کا كاد دمو مظع كزتغالب وتنلراب »£ Lecky فە [۱ ]

 دحر هناشقانم شوو یمرح یثراق هسلح اق لاح کیدا هیمست

 و یدربطاپ وت اک ندا ص یزاریحا و باخ سح

 4 , كلن رلهز نغ یی ED ۰ روس دنا فطع هنس رل هنو نویسکو رتسب وا

 قرع تیالو < روی ول م هدنسهعلاطم ییداک یرلبا ندنفاشکنا

 رتعت a ی رلقطن كرل وعیم بوسنم هنن رهن اا راد کو

 رفات اغ هداب و هدیسالاغوح تباغ ك اخ جو ا راردهدک |

 فسا نایاش هنسهفاک ناه كرلث وعیم راغندتمول . رو هلیلوس یغیدلوا

 ,Democracy and liberty) 1, 14647) . ردا نیمات ناس تلوپسرب

 OT تیلوذیم كدغالب یمسر هدهرتاکنا نوک و رلدهنحا

 . رلرویشود هرلتربح ندنسالوا زاح ینصو رب لاوزلا میرسو



a NEES E 

 یاوعدوو هنفلورغود كنرلاوعد یراختنمو رلرویلیوس ز زوم

 عانقاهفلراک ادفو تابن « تربغ ی رلکدرتس وک هدنروغوا هعفادم 4 ۱

 كنلخاد همانماظن ءقرالوا یسهحش كنو . راروشلاح جتشا ۰

 هدافتسا ندنراتضرف تمواقم نون و ییدتا شحم رای

 هک لصاب . راروسولو هدنالداحم ییتدش هدع دا سه و راروی دا

 هنر هراڅ ر كوو ندا نسل ینقاع كرفس رب هدیرح

 هسشلوا معاف _یسهاسلس تالداحم هنادنعم هدنسهقرا كرارپس

 كي هلدامر كب نار دشالرارق یهحش هدهد راب رح وتنلراپ لو و

 ییدتا نمات یهللبسو تمام 7 كلخاد همانماظن یر

 كيو . ردشع وط رل همش راح لوح وک قوح ر هدهطق یه

 ۰ ردا اق زد ی هل دم سخت اب و نوو :

 اور e یالود ندو . روبرو تلسس ا طو

 كىەراحر یکن اھ رھ نوجا كلک هنمالپ وط و كم رب دنلس ام

 رک ها هیعطق تروزرضر لوق

 هعوقو هدر وص مظتنم هيما كلوصار لسقو هعفد كلبا

 و دتشاوروک . ترور هسرزوا نوک ورتسیوا بیو

 قات یک کله ر یر ندهنس ییا نوا ء.نوسک ورتسبوا
 نهاد هد ۱۸۸۱ كنسراثوعنم ادیالرا . [۱] یدرویولوا

 لباقربع هسرزوا هست e بقعل یشراق هنعیدو كنىوناق
 اراماق ءرک وص ندناشقان» هدوهب قوجرب . یدلک هلاحرب لمحت

۲12116. , 3 Ser: 1,۷], 141-142 ]۲۱[ 

 ادا

 هد ۱

 لاععتشا

 ردشادب |



 ید ۱

 تا

 یرا رق
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 .یدشمهلا دقع هسلجرت شما ماود تعاس ر قرق عاطقا اب

 ا لک و نالوا شا تلاکو هننیدنک, تدمر ۶ شیر
 یدر و تیام هيا RR < نامز یيدلک هتسایر عقوم ا

 هدنکلهت تحن یذوفنو مکح «یرابتعا «یتیرحو فرش كناراماقو

 را كسلح هلقع وق هار لاحرد ییهلئسم نوحما ینیدولو

 ۳ تا نان نیکیدهلسب قحا یتجالوا شعا تعاطا
 غاسم هنتکرح طخو كسر لاثما هل ییخاد ةمانماظن هت

 ءنوسالوا رتسیا نوسلوا یتصرتسیا تکرحو طقف . ید عرب و

 ردشجا هرود رب , هدنشراب وتكراب

 ا۶ لکو شاب نامز وا یرارق و « دنار سر
 ر هلو .یدشمهمر و ندهعا هراشتسا هللا نوتسدالاع

 2 تماظنمو زوا کت یا هوس ورتسیوا «هد نوجآ قعولو

 e ۱۲ ] یدشع وقطرش ینسهوالع ماکحا ضعب هر ییخاد

 ۳ هما كجا .یدتا تلظیرارق تلح.تسمزب لاحرد

 ندهساج كنسرلثوعیم ادنالریا نالوا شتا لالخا یهر ا

 .یدنولوا لوق قباحراح باطو هدنسهاس یرلهم دیا جارخا

 هال ره یهدهرک اذم عقوم رظان ر هحنیجوم رارق و

 مر یه هسهظعالم .شیاسا و نوکس هلسسانم

 هیأر هشقانم الب « لاحرد ریرقت و . یدرلیهرو یر رقت
CCEXVE 2032-33 ]۱ [۳۱2۸۱18: , 3 96۲.  

 . ۰۲-۹۳ <« دلج یجم ۲ « یابح كیوتسدالغ : یهلروم [۲]

 تینا



 تام

 بکرت ندنومبم زون چوا لقاال . یدمزال یوق
 عقوم هسروت ولوا لو 1 چوا یراق هر هدهساح ر

 همانماظن كناراماق تاذلاب نوحما یحاتنا كنهحال کە دەرک اذه

 هنس ر شل ییوقح نو و یییدل وا راح ۳9 هب یخاد

 ۱[۰] یدرویریو "
 «یرارف تیلحعتسه .یدا یار دصّعم و < ممه هدافا

 قیدصت ودنتات نوحالاشتسا یبحالصو دو ینیدنفاط كتساير

 یدنعو یک ینتیحالص و دوس ی «سر مو ۾ یدرویدبا

 «ندنکیدمهتسیا ًاعطق یهعیا لامعتسا هدنروص كج هام هور وک

 ماطر كجەديا تبش و نسل ین ها لر تا اک هسا

 E قا أ رخّوم . [۲] ىدا فلک دعاوق

 هتخنا a تق ر كوو كلوصا نلیدا لو نوا

 سالح یر ندرآ هدعاق یساسا لا . ۳ ردشعلا ندرل هدعاقوب

 8۲۳سسسسسسس ۴:::۰۳:ه

 112115. ر 3 56۲, 01.۷11, 155-6 ]1[

 نان ۱۳۳-44 ۱۰۷۰-۰۷۱ ۰۳۸۳۵ ءاذک [۲۷۲]

Com: 7201۲5 Js 4-2 ۸6 ۱۸۱ ۰ ردعع ولوا عبط هد  

 : اب ۱ ۷

Îهم ګور وسر یهعاقلعت 2اس تار هلگسم 7 رله دعاق وش الغم  

 فای < هدنفقح رب رش 1 ° EE ندا وک ۹ سا الود یر

 هنااح ىلا هيم و تد نداء وق هر یەم ¢ اراماق . ریل هديا

 «تسایر . ریل هک ةا هوم تھ نا نمجما دوخاب « رعلس هلک

 بیرغ بی یغو یرلرب رقت نلیر و هرزواقاوا لکنا هنشور كلارك اذم

 كنهرا اذم :هدعاقوش هصاخلاب .ریلسهدیا در ین رلغاکت تمحاص هر

 ی

 یرلهدعاق



 یهد ۷۲

 ت 5

 هرک اذم
 یسهدعاق

 HES: tla NI ١ کا ۱ ۱70
hy a ۷۵ ۹ ۴ 1 ۹ 8 
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 1 EL ا تو و دام دوخا هنس رز

 ¥14 هار كن هلئسم نالوا کلا و اتم « اراماق «هنس ر ییمحا

0 
 A ۱۳۳ و ها ناز ییدنوروکیک ردباوزرآ یتسانو وق

 3 ثج هل ر و رو رق رب هدل و ود « نافز وا .یدروسر و ییدحالص

 i چا یشراق هر ۰ یدقحال و وق هار هشقآانه الا ر ره هسرولوا

 1 اد د هاش :لضا هدر دش کیدلیدا لوش ۳ "رک |

 1 .هبیادنالر ا لاحرد یر ره تیلحعتسم 2 یدمحاالب وط ئاو

 لامعتسا نوجا یسهمع نداراماق كنهبنوناق هحال کیا قلعتم

 تیام هلم اتح كب هبعایحا هرود رارف 7 چ یدن القا

 ۱ عفوه راک نوجا هرودر هصف هنس یسهب را ۰ یدرولو

 ۱ او كيو هدب راهم كل وص AAY\ ۳ ندقدل و وق هک ص

 ۱ هماماظنب یسزم هرزوا دعاوق ییدنا فلک كسر

 ۰ 3 ید ولوا هماقا یسهرقف ییخاد

 رک ۰ ۳
 هدوحو ثاکشد د کیا ا لوصا هدعاو یب

 ین رلرب رقت لیدعا نو و ه دتعاس روش تبش 6 ر ه دنس هحفص ر

 :ییارک اذم قرابوق ه ار یرلهدام نو و شم*هلیذی رک هنسهرک اذمو

 كنا وصا نیتویک ن اب دب | لوبقهدب رلپ ۱ بو .ریلسارب درود هد هبعطقتروص

 رود BC “زف رط نوتسدالغ لوصا رب هدب اا عق .یدکعد یسد> هد رم

 ۱ « یدلیدب | قسطت هدنفح هر و اق هال کیا اد هبادن ال ربا هد هیعایحا

 ةمانماظن و یدیولوا هوالع اف صعب 4ىؤد 9 ۲۱ ]

 yi هب اریص کیدی كر هلل رب دشږک د یساریص كنم رلهرقف لخاد

 ۶ یا لک ی 4

 "مدعاق کەدنتم .C0 ۲2۵. 1882, 111, 139, 243. ۰ یدلسای یرلیی رم
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 لاق ءرک وصندک دلیدا لوق یرارف تلحهتسم و درو ر ره

 يشراق هر . یدلوا قیبطت لباق نامزیه هدر قجالوا قیبطت

 ۰ یدروسلک یک تر هح هداس قترا ا تا چوا ۱ ۱

 « دوخای .یدکجهدبا یکرت ندآر زوییا اب تیک | زکلاپ
 هزو یدادقم كراپآر,یفاوم هتسروتنولوت یار قرف 9

 و ناتا ندنقرط ,سمزر لک ع ات
 كح لس الّوا لامعتسا لاق هدلاوحا شداساا

 نامزه نوحادب دم ینسهشقانم كسلقا هدعاقوب «هنس رل حالسرپ

 كناراماق ارهاظ طقف . یدتا یمأت لوضا و ی
 دار. هکشا لیک-دت هحزاب ر ندنسهرک ادم لوضا ۴
 كسر: ىا رره نالوا فوطعم هنمردرود یارک اذم

 کو یدنع هس ر هدول .یدریلي هل دا مده هسرزوا یییلکت

 -یدز ون اه الش وخ ندلامعتسا یو تسایر روب ر و تحالصر

 طاش ۲٤ « هدهعقو کیا 2 هرقف ود کود ندو

 EEA قسطت هد ۷ طاش ۱۷ و هد ۵

 هد ۷ رب ندا لیکشت هعلامر هنقطل كل وصاو

 .یدلیدا فرط ر [۱ ] هللایموق كنسهرقف یلخاد همانماظنرب یکی

 هدندنرلاضعا یساراماق ماوع ینلکت ہک اذم تیافک قترا

 اغلا هد ۱۸۸۸ قم 1 یمه رنف لخادُةهمانماظن کد ۱۸۸۲ [۱]

 ,هردغع ولوا
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  ۱یدریلس هلک ٠ كره ریو یتح وهو ر هنر سلح « هدام عم

 وعمه یه < هروک ههدعاقو .یدنولوا نمأت قوقح كتلقا <

 رب نوش بلط ینیسالوتوق هبأر كنهلئسم یهدهرک اذم عقوم
 سلاح كرت ره رب هلو » «تسایر 3 کلام نفخ كمرو رره

 هنقوقح كتلقا دوخای لامعتسا ءوسر یشراق هتسلخاد همانماظن

 ینوا لاحرد « هسروروک ینکیدهمنا لیکسشت زواحت ر یراق

 ادم عقوم هدر ده ینیدب ولوا لوق ر ره .یدردا عضو هار

 هدقلعم ن الا هدر وصح سلح قم لولو هلم یهدهرک

 لئاسم هلمحاب را طور اکو كلذک «هلصا "هلئسم نارود

 ناب رح ۶ ادم < نده ر و یر ره لیدعت ر چه قلرا

 . هعود كلبا هدحراب وا |IN یدربلک مزال قلو وق هار ندهعا

 ا اoوure هرک اذم ماتخ ایو ءرک اذم تیافک قرالوا

 ترک ۱ ء ینعی . یدلیدا لیدعت هد ۱۸۸۸ لوصا و ا

 ترابع دار زو هدهل یرادقم كددع نالوا نولطم نوجا

 هظفا یلکش و یلخاد دم ایفا یر ندنامزوا . یدروبلاق

 هر هر ول اق هال ر دوخاب یسهوالع هبهدامرب ار هلک ضیب [۱ ]

 هلهج و ینیع هدهدنقح یضوهبار لاحرد هدكنسهاتس یسهوالع هدامرب

 3 مد دتفع دام وا دوخاب كارل هک ا هل روصوت ربات هلب رب و رب رشت وب

 اوتح یهدعاقو .رولوا شل لاحرد کوا كنلا حا ی-هعا ناب رح

 . ررویشاط یترلورصوت ۲۷ و ۲۹ یرلهرقف ىلخاد ةءانءاظن ندا



 ےک 9ا ےک

 -یمرکیهنسیه ,ردشعولوا قسطت لو لو هللکغو و ا ا
 : [۱] ودقاو یشیدیولوا یت د نا

 فرص هدنایلعف طرش نرتسوک جابتحا هتتقفاوم كدر
 هرک اذمتیافک « هصاخحاب . ردلکد ےک, سشلاق نیک مسام

 دانتسا هنیرافیلکت قح یصخش كراثومبم یلوئسم كنفلکت

 ترابعندزوسر وروق یطرش یقفاوم كسب ر هدلاوحا کیدا
 كس ر هدب ر هدح وا ك راقات کنوج ر ییبدالوا

 مانا ققفاوم کاپ ا یرلزمحا هم و ته دوخاپ

 هکر دی الود ندو قوح كا رسهمش هتشيا . [۴] ردشمهعا

 یر هرک اذم تیانک .هدنروص یمتش نذر 8

 یی ند ۷ نت هلتسا كا ینداع كل رو

 قرالوا یطسو یو ندنفرط رات وعم هدنحا 0 نوا كلبا

 ی ندهرود وا طم , یدیولوا فلکت هعفد قرف ى

 یساخبم نمعح هدیا حاضرا هدي رلیا تا تباف؟ [۱]

 1 رد+ع | ل هح وا زار 653 ۳ را دوم ول ه دنس هر اس یاکشرب

 Ee تیافک ردق هام یهنس ۱۹۰۰۵ ند ۱۸۸۷ [۲]

 5 یدب ولوا کت 0 ۷ ندنفرط رذ وعمم هد روص یصخش

 نو و یدسل در هک ع د ۰ یدعا تفذا وم نشاط E ۱ ۸ كرلنود

 یا رم زار د كلو ص .ردشلاق اب ناه ناھ |P هرودو

 ۰ ردشمرتسوک یرتا

 تیافک یالود ندیداع ولو یار قئاوم ر» هد هنس نوا كل ص

 .یدلکهعوقو هد ۵ هب داح ون .ردشلاق مقع هعفدر نکا اب یرب رش

 ۱۰ : ییکاح کات هرتاکنا



 ان و زر

 رداص ندرظاب تان د یدشود ههعفد ییا نوا یطسو

 .ردشلوروک قوح کچا تقفاوم كسب ر هل هدلاوحا ینیدلوا
 هدرانامز رخّوم طمف .یدلوا عفا و قص قیض هدراهنس كليا و

 هرک اذم هدهجرد یفاک نامزهن كنهلثسمر . [۱] یدلازا اهد

 تموکح نوجا كمردسک ینکجهلم هلییاص شل دبا قیمعتو

 رظن هطقرب لع كنرکیدکی ناه ناه كسر و كنساربص
 ن هلکید یهرک اذم ندرانوسر . ۵ ی رک دا لوىق

 هلضف هدهجرد قجارو یسلحم تارک اذم ںوجما ریس ر

 ۱۳ ادع ثبافک هدربلسهک یک رویدنا دادتمآ
 ضیع یدک یرارب ره « 1 ادم تاک ٤ اراماق . زام وق

 هکرویدبا تابا هدو . رويدا در اردا یرانوب هسرونولوا

 تعلاع هنس هل دا ض سع هر كنسر ره رم زر و

 ی هداراماق تیک ۱ یدا هسالوا واع ییتحالص كمليهدا
 ۱ یدکجکح تیاهم هار یب اهد هلتتسل A هنارک اذم

 ۱ «ینیدازوا هده>رد كحهر و قلنوعرو هب اراماق تارک اذم ط مو

 ييدلک هلکشر تراىع نازک هدلکشر فعض اه د  رالل و

 راث وعم ن هلکب ییلصرف كم لوس یدرق ال چاقر 4 هلی هلاڪ

 ۳۱ اف ردق هننناهن یسهنس ۱۸۹۰ ند ۱۸۸۷۲ ]1

 ALON راز وب ۰ یدیولوا فاکت هود ۳ ندنفرط تدوکح

 هعفد ۳۲۸ ردق هنشرا ۱۹۰۰ ند ۷ . یدعا تففاوم تسایر

 .ردشم هم رتسوک تقفاومهدنس هعفد ۲۳ ق 1 تساب ر طقف « یدلید فرلکت



 وا ها نا ۱

 كرابطخ هحلشاب یهدفرطکیاره «هدرلهرک اذم كو و .ردراو

 ةهنلحو یلیر دشالزارف" هدنسارآ راساو هلتیمومع یساریص

 تیاعر هیاریصو هلتیموم سیر . ریلیری دلی هناذ ندیا تسایر
 و و ندو .ردراو هد یلدا اشسا ر ا ص29 ۾ ردا

 ننهکید یرازوس هحسلح «ناشبلاح هنلج یتقد رظن كنسیدنک .
 نالوا لمتح یراهمهللوس یثر كجهکد هنر كمنلکیدو

 دارا نجوتعح ءمعء 1 نقطن كلبا . رو زوس هرلثوعیم

 كنهسلج ثوعم و نایالوا هدزوک . زاعونوا یو كجهدیا

 ییتعاس ر رستاطو كون وس ناولو قل هلع 1 كى هداراماق

 و کوب .رلس الوا قفوم UT نیمو هسردیا باخ ا

 یرلکدتسا نظ زیات زئاح هدنرزوا یسهلتک نکا ید

 زوس راثوعبم قوجر نالوا شمالرضاح قطن كجوچوک رب
 یا ندکمروک :قمیدالزا تیضن هننایدنک ا فک

 .ردرلهسک ىج هالتاب افق هکلاعحا رانو ]٩[. رارشود هردک و

 یدرف لراثوعم .ردتفا رب یلوصا هرک اذم تیافک نوجا رلتوا

 . راردیا تاش یجا یا ندنساشاا كن رلّقح

 ه دنت ام هسلج ر نک رایوس زوس ثوع ر ىح <« نا نک ET تا

SL تلخ وب A SS 
  a 2۳2, 9نلیدنا .لونق مد

۱۸۷ ۸ The House of Commons : Palgrave ۶ هک قاب ]۱ [ 

 یبط « ۲۲-۱



 ۳۳۲ ۵ تب

 ۳ تار ادم ۶۱] ج وم یسهرقف لخاد همانماظن
 یيدتا لواحیتعاس - یعاطها كراشیا هحصوصح حالطصا ینعی

 راس طوب ص اکو لیا یسلصا عوضوم كنهرک اذم - نامز
 . یا هللددا فلکت هرک اذم تیافک هدقح لئاسم نولو

 یک رویقار مرای هدنروصر یدنعو نک یارک اذم ءلوصاو

 یرلهدعاق ۱۵۰۲ .ردبا نیمأتیتاکما كفرا یشیار نده« ور وک

 ها « عاطقنا» رب هدیسیکیآره هدننوک ترد كنتفه هحنجوم
 رادتمیقكی هصاخ اب هدهرود نلیدبا دتع هسلج ییا نالو تیام

 .[۲] ردشمللا اها تمدخرپ

 اه تن O تیافا ۵ هل موم

 ES ۱۳۵ و طول ۰ $» Manual ترعلبا) رو هل وس یتیدالوا

 0 NU كن زوع AN هدنمجایعاد قلعتم هر هبق وق> لت اسم «هیفأم عم

 لومقم مدام ا

 ضرع هناراماقیهب داح رلنالوا ناب رق هلوصاو ا تعجا ماکو

 هنغیدلوا یرلقح كب هذع ایی وب طة .راب د هلب وس هدد دو ماق« ی رلکحهدیا

 MEN زوع NE زکقاب هاد هب نبع ساب ) : رای ده- دی | دامعا

 شع نده داح هکر دس یغ : یسو صو زوعآ ۲۰۲ بوت لاق لولو

 (۰ ردشم هل دا ثح چیه ه دنس هد اط .ض نمجلا نسا راشنا هدو عو

 رالامەم هقشاب راد هنغی دلن الل وق ا یگاد كل وصا رم یافت

 (رعاد هب ه رک اذم لوصا ) كنص وصح نمجما كتسا راماف ماوع « نوجا

 .©. ,418,420 : نکقاب هنسهطبض« یج ۲ ییخرات ۱۹۰۰ سیام ۰

 هرک اذم تیافک هدنمجا یئاد « هرکوصندح رات زمشیدزاب یرلرطسو
 ۳ تای للا ارحا هدیلخاد 4هانماظن یلامدسا كنلوصا
 ۰ ناطق قع ول و ا E دۋ کلا وفا لوبقو
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 نیت ویک كل رو تیاهن هنارک اذه یکه دنقح هلئسەرب حضاوو حرص
 هدرلهلح رم ینیدلوا روبحم کا مطق كهینواق حالو دوخاي
 تیافک هدنصوصخ قعالتا یر ندرلدک نالوا لکشمهصاخاب

 را لباقا كر هدهتسیا روم تا نوا
 نمأت یناوبق كنبرلهحمال یبشیراقو كوو ندا دیلوت تفلاخرب

 یتراق هیاهردزا ارو . رفت
 لیدعت زدق یعرکی ههدامیه . ردءهدوپب ردق صدق كار ۶

 هب هب روا کت نده دبا دو ی + 71 ر دشدقاط یرافیلکت

 نالف هب هشال » دوخای « یلاخدا هبهدام » ك یک . راقح

 قتلت ی ۲ هراح رب یعطق رار رق یهدنقح « یسهوالع كنهدام

 هر ص هسرو ولوا لوق رره ر هلون کنوح . یدزاشش فا

 یاکماك رو ررر هتشابنوما یلیدعت كنهدام ايو دل رل هلک وب

 لماف تای اعاد مچ ره هلو هدنابلعف طف . یدزالاق

 اوتحا كنسهرقف یلخاد 0 i کمد ۱۸۸۷ ءتم هک ۴

 ك هال نالوا ییضو تراک كل وصا رک ا ییدسا

 یدالک | ینغیدلوا ییاک ربع ثالوصا و نتت نا سوق

 بيدا نالی نوچ ادنالرا ندنفرطنوتسدالعغ ءد۱۸۸۱ و
 اراماق .[۱] یدسا تعجاص هلوصا نالیناللوق هلسسانم ینوناق

 ۱ ۸۸۱ »> دردم و رح هاراماف ین اب هل وا 6 نوتس دالغ ۲۱ ]

 که E ی” . هب ا کالامو تابح ا #۷ CS دوم كنطامش یہ هنس

 هبآر هدلیالافصت ما-ثقا وا كنب iE كنىرلەدام نولو كنەعال
 تي همون اق هال . یدنل هج هلعر ةف وم 6 و .یدتا فیاک ینسال و وق



 هچ راب هچ راپ
 تیافک

 نر

 دم 7.۳ لفط

 «نوک شز هنتن ار ق ثالبا كنن وناق ۱۸۸۷ قلعتم هراتانجیهدادنالربا
 ۱۳۱ کر ندهدام یعرکب « نوک ید هت ارق ینکیا
 نوک نوا هدننمجمنا هموم ته هنسهدام ترد كلبا تن هحمال

 ینوک ی۷ كنار زح«تموکح «نامزوا هتشيا .یدشعا رصح

 < كسر هدنشام كيهتفه كج لک ینعل هدنوا تعاس ۳

 یتارک اذم یهدنمجنا ندههر و هدعاسم هبءرک اذم هقشاب قترا

 ۱ عوق هبار ۳ نوو ندناباجما ءرزوا كم ر دنلتاه

 یا ۳ و و یدولوا لوف فلت ۱ ] ید فلت

 یدصتم فیلکت . یدلآ ینمان « نتویک » ییالود ندنسالوا

 صقا كم ندنرظنهطن یارک اذم وتنلراپ طقف . یدتسا نیمأت

 دودا یحنتلا هکنوح .یدرویدبا ا

 ا ردشلو وق هار E EE زسلیدعت رهدام نونو

 یرلهدام كليا كراهال « روصق نانولوب هلوصا نبتویک
ESنوزوا نوزوا هرهدومب «قرالوا هنر رض  

 یسهشال نوناق لورموه ۱۸۹۳ . یدا یسهعادل و رل هشفانم

 ۳۹۹ 1 یدولوا قسطت لوصا ین مع هد د ه دی رل هاح س «طبضم

SER CELT , 1092, 1344, 1392, 1472, 1608, 1665, 1675,نهاد  

 هد هنس هرن ول اق عال یا هظفاع ع هدادن ال ربا نگو ناو جاقرب لوعا

 kK 3 56۲۰ CCLIX 657, 659, 95-691, 997,740, ردع دا قر.هطت

762-765 ۰ 
Fass و نا 1594 3 

COC OVI AAO AST EY] 



 تیر ۱

 نمجا ههدام ترد كليا . ید ولو هراح هرودڅ و هلسسانم

 ىم ۸-۵ FY ندقد ولوا صصخ ماشقازکسیرکب ۲ ۳ 3

 - ۲۷ « هدزوع ۱۳ هرلهدام ی ۷4 ۶ ەد وع ا ۶

 هرلهداميی هلرلهدام نایدا قیرش و هدزوم ۲۰ هرلهدام یح ۶۰

 رارق هدیزو وا كبار زح هدنقح یحلر و تیام هدزوع ۷

 Closure ا تیافک هجراپ هح راپ ۳ ۰ ۱ ] یدلیر و

by Compartmentsیهرک اذم > لوصاوت نلیدیا داب هما  

 رادهقالع یموعو قمتعاد هننرزوا یرامسق فاتح كەمال ر

 یسهل دنا قیقد ردق ههحردر هسزالوا چیه كي هطم رب ندا

 ند رم هد ٤ رفاه ات یک كم نیمأت ینلامحا

 هدهد۱۵۰۲ «[۷] یسهینوناقٌهمال یرلرجٌأاتسمیضارا نالیراقح

 مظتنم كاو قترا .یدنولوا قیطت [۳] هلیتسانم یتوناقفراعم

 یلتدشو لکشم هکن وچ .لیبههیوس یفیدلوا شک هلاح لوصارب
 یمهلتسم هحدو « طقف رد رو رض هدرلهحش ال ضورعم هاضارتعا

 هدلاوحا نانولوا قلت یک ینانتتسا « لوصاو هسرلیدا اشتسا
 یئاد كداراماق . ردشع ولوا قسطت هسرزوا رارق ر نلیرو

 .[ع] ردشمهمرک هننام یسلخاد ٌهمانماظن

Hans. , 4 Ser. 2626۷1] 1410 - 1446 ]۲[هعفد كلبا « هدو .  
 . یدروسدبا قاعت هنسهلح ص هطیضم « رب رقت « قرالوا

VA N os 0۷۲۰۵ HST TE 

 هظفحتسم یاوق هد ۱۹۰۷ ىلاثمر مان و كوصا كلوصاو [4]

 . یدلوروک هلبتبسانم ین وناق هیطابتحاو



 تیافک هنس

 ۲ 10 ادم

 و

 _.ردشم ولوا قیبطت هدنروص مظقنم اهد هبهجدوب « ناتویک

 ہد یە .یدربلیذاهرک اذمهلا اربص یرالط تاصصخ هلتقو

 كس رایا رسلارف لخاد هننص یر یدیرلادتا هعامحا هرود

 ندکمتا باغ نامز قوجرب نوجا راش زسترمها یک یریمعت
 هتماهیرلتاصیصخت مهم كراتراظن مهم کو لاح .یدرولوا ترابع

 ۱[۰ ]یدرلب راقح یروک نوتسواهدنک وصهعاهجاءرودر شرا

 هرود اراماق هد ۱۸۹۲ « هرزوا یرارصا كروفلاب رسم <« طق

 كن هبعاهج اٌهرود «آرظناکو .یدتالویقلوصار دناعهراهععامجا

 | اووا رصح WE كرلتاص صحت ۱

 E ا لاک ا ور ۲۳ ام ز ونه هدنماتخ ره

 . ردقحال و وق هار نده دیا م 1 ]اله چیه هر تاصصخح

 هتنارک اذم تاصصخم هوا ندنفرط !راماق كنو روفلاب رتسم

 هدنسهعلاطم ییدنا یفاوت هنسطسو كنامز شا دا صصخ

 هتسرلهدام كن هس واق هال ر «یرایدهرق تاصص . [۷] ىکا

 ادم عقوم هرو ا ییدساباخع ا كرظا كر ەي هه زکب

 ینلوصا هرک اذم تیافک هچراپ هجراپ « نوجما کج هلیبالونوق
 ضع AE روقلاب رتسم « طف . یدقو تجاح هقطت

 یسهما ثش هخ وط قازوا ندهر ؟ اذم هدف رط ر یراتاصصخح

 ندرت وعمو كراتا اص صح مهم رههتسلا كا هلازا ینسوفروف

 ]  4 56۲۰ , 22۰۷۷1] , 727 ۲۱هر ۲12115

۷ EE] 
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  7 9ك راتاصرصخح یرلکدتا بلط 5 د ته صعز

 دیدحت هتسره رارقو .[۱] ردشمهلبا ناسینکجهدیا مدق هتسیه

 راهدعاق کی نلیدا لوبق هد ۱۵۰۲ تیام . [۲] یدنولوا
 لاخدا هام یسلخاد همانماظن یعاد كناراباق < هحنجوم

 .[۳] یدلیدا
 یعرکی ندا مده ی ه « هحنحوم هدعاق ییدمش

 ۰ [6] ردشع ولوا رمصح هم زا را دل رات | صصخ < نوا

NEHYA 4 

 در تلخ ا شم هلل دما FES A زونه ۲1

 1 اش, او ESS خال وظ 9

 كوص نوجا یمق ح هر ریاه د ند اوا حاب هرو هلت م ومع یددع

aندروذحم و . یدریلسالوا هلضف كي نامز كحهلدا فارسا  

 شل دنا تیبا ۰ یدلیدا لوبق هدعا ۷ هد ۰ ۱ نوجا تاتتحا

 رلتاصیص نوو شلاق هدفنصرب یناهه هجولو تبا نامز نالوا

 Hans. , 4 Ser. XCVIII , 1619 - 1620 . رونوق هبآر ندر به
SOS 1 

 . ريا هلدیا هوالع نو 3 وا اکو هللارا یصوصخ [4]

 ی رد اھ ت فو همة vr اوتح ایران اص ص تقومرلنو [ 1

 و نو E نوجما یر ه ندهلسلس چ وایوتح

 ۳ عراب < ىع ۳ ۳ وکلا هدنوجا ی . هطیضم کلی هل لس مه

 نوا یردب E نایدا صیص هر همصنم تاک ۰ ریلی ربآ

 » یەت ا كرت E zs تا سو ا رلردلکد لخاد هدنجا

 ۰ ردجنرع هدرلنوک یک رتو یآر كاع هتیرزوا ار رغ هدنقوس ز

 هدنفح تم وکح لکد هک. ر و LS هب 4> د ول ه دته رفح رلن وکو هکنوح

 هسلح هص ق ی a 2 رلر « ول وا رسصح e تا دقت یوم

EET۱ ؛ ارزو والا ای هد  



ey 

DS 1 RE 

 ندسللا فصن اراماق هدرانوک نالوا شل دما تنش هل ر اوص اوب

 ندنوک كوص . ۰ ی قیقدت یهلئسمر چیه هقشاب لوا

 عقوم هدارصوا سر دوا تاس وا « لوا نو رپ

 ندا باحما نوجا لاکا ینققد كتاصصخت نانلو هددرك اذم

 فنص «ایقاعتم هرکوص . ردروبح هنیوق هار یراهلئسم نوتوب
 ی هدمنصیه ردنا عضو 8 یراتاهص نولو یاس « فص

 ۱۳۳ رای ضرص هبسلح قرالوا لق ر ك یناص.صح

 ا ا راتاصصخ نسر هدوا تعاس ماشقآ
 ۳ لاو
aینهلام لئاسم یسققح داغ ا ا هج دو  

 ق یراتاهرصخ .ردلکد كالا همقاتم
 ۲ رتععآ دن ندرادا تاعش فلت نلیرع ندزوک
 ۳۲ .ردتمءامنا لزوک لب لوصا کی م ندررظف ٌلقنوب
 ۳۳ در ادم هلتسام تاصصخ ناه قئرا
 Te یشیعت ك هطه و .رورولوا تیاکش ندنکیدهمنا باخ ا

 لوق كراتاصصختو و هنسامازوا كنهرك اذم .ردشقار هتفلاخم

 هد ىساألاق دیقال كوچ هنسامال وا بولوا رحم هاررب ه درمح

 كراتاص صحو نولو FE هکنوح .رولوا تاک و

 نداع الشاي ه هءان زور لصا < هنس رل هال نواق یصوص> 6 4 ۲۱ ]

 . رداکد قسطت لباق هناصوصخ و لئاسم 3 لوا

ÎÎاا ح 22 ەاعاف هد ۲۰  E3 نوټ انا زج ااف  

 Hans ., 4 Ses. XXXVII , 726-724 .ردع۱ لوبق هجقيچآ یو روفلاب



 سس تب

۱۵۵ 

 هدنسهح قسط كل وصا ء او ادم تاک مدت 9 یعنم 9

 .ردورغودكب تیاکشو ۰ [۱] ریلی اللعا كى رلکج هل دما لوبق
 كراتاکش یتموکحو دیقنن یهرادا «لوصاو «لباقم اکو طقف

 ناکما ر لوو هدنصوصخ كاا روح هنسهثفانمو ققد

 هدنص وصخ باخا یراعوضوم رادقنم . رو هلا نیمأت تصرفو

 كهدعاقو ءندناحا یسهفیبظو « تقلا .راروی ولو تسل رس

 رار هاقلوآ شما تمواقم یشراق لر كسرامیف
 کج ههم دا اغلا ندنفرط تموکح رب چیه هدلامقتسا كنەدعاق
 . رلیاولوا نیمات هدهعطق تروصرب

۱ A AREY 



 كياراماق

 یرل هسلج

 باب یجنتل ا زوا
 وا هدنساراماو ماوع

 یسا ی رسا ہد ےل مسلم

 وص ۱ دنا بفلر ] ی وصا ی صد نو اق

 یسارمص كرلشيا نو و دیامه هععایحا هرودر و E س

 « سا 6 مولا .روبلک مزال كل هل وس یدرقال اقر مد و دنشح

 تعاس یرانوک هبنشجن و هبنشراهج « یلاص « یسهنربا رازاپ

 هدهص وصح تر وص ندهدعقو < هجا لوح هقفد وا

 E ,ندنکلیدنک هسلکد هدهشقانم عق وم هلتسمهر شل و وط

 ك تعا لاج ططقف ٠ رلیدا لطعت هدروص
 صعب را و ۰ و توت سا 5 کیا ا یسە رظا دا هک

E RO OT Eر  
 42۳ .ردشع ولوا صصح هراشیا ساج هقشأب نو و نو و رلن ول

 هعر .ردنا داقعلا ردو هعوح و سا فاش ندهلکو ا 8

 هدلاوحا ردانتبا قحا ءو .زاعالبوط چیه ینوک یسهنرا
 ۰ N سلک هعوقو با ص وصح را رف ل

 هبنشج « یلاص « ی.هنر! را زاپ « ردق هن را ۱۸۸۸ ۲۱ ]

 6 طة .یدا هلاق ت تب راج هدرد یعاس داقءنا داتعم كنرهسلح هعجو



A ENON 

 هرزوا قلوا ج راخ وا ا ٹح ندزار €

 هرکوض نده وا نوک هنح شا كح ا دنا لانشا ک

 « نوا ینیدالوا هدعاق رب هدنقح ياغ ااف كسا ر نیعم

 « هقیفطاقف . یدریلبهدا ماود هبا ىلا یسهرک اذم كيهلسم رب
 هد ۹ ی یاس قص قص رل هسلح شع | دادتما هجک ر نوو

 نایارغوا هضارتعا « هحنبحوم یسهرقف لخاد *هانماظن رب نلیدا لوبق
  هسرول وا شم دا اندلس ا هدهصوصحم تروص « كيهلئتسمر چیه

 .یدزامانالشاب ها را ادم هرک وص SAG تعاس عراب یلعالا ف صن

 باجا ییءاطقنا ككيه رک اذمرب ندا ماود هدهققد وا « هدعاق ول طقف

 قلنوغرو یبدتا دیل و كرل هساج ندب | ماود ردق هتقو مک . ید زا

 y هد ۱۸۸۸ Life in Parliament, 184-85: Temple) ( هلیسب الود

 داقعنا نوا یک تردو . یدلیدا لوبق ی.هرقف یلخاد 4هانماظن

 هدکل دا رک ف « هدلمالا فصن و یدلر دشالرارق هحوا یعاس

 یسهلدنا لیطمت «هغدالوا یرارق انثتسار یصوصخ «كيهلئسم نالوا

 چیه رکید یلیضارتعا « 7 ندتعاس وا . یت وو لوصا

 ندرب حابص تیام سل . یدقحاباع ااشاب هتد رک اد. لب ر

 52 کوا « یتعاس كنىرلهسلج هبنشراج . یدقح هالاق هه رکو ص

 1 . یدلقارب ردق هب قتل | ندلکو ا

 ورغود هن راکوص كرل داقعنا رود هصاماب  یرب ندیدم ر

 تام یس زا . یدشلوا تداع قمرا هر 4تسلح کیا دو هک و

 ند ۱۸۸۸ ۰ یدریل۲ ینمات یسهسلج حابص و یدرالشاب هدیکیا

 « هبیدب ندیکیا یرلنوک هعجو یلاص هصاخلاب كنهسلج ییاو هرک وص
 ۱۸۸۸ ترام ۷) یدشال رارق یسهعا ماود ردق «ل.الا فصن ندزوقود

 زیاد نره را

 کیا شل را هلا هلصاف ر نوزوا هقدلوا هدنتقو كع نوکه

 هل رلذیا یدنک هرک وص ندالکوا هعانجا كلیا « لوسا یدقع هسلج

  رلشرا

 هعاطقا



 دا 19ت

 ۱ زارع وا هعاطقا هدرب نوا تعاس رلثوک راسو: هدشب تبعاس

 هه دبا لولح یتعاس لیطعت رهلئسم نایاماغوا هضارتعا طقف

 هرک اذمهمانزور هدنسانناهلافوب .رلریلیب هاب دنا تحت عوضومردق

 هدابو « هنوانم یر ره كداوم لخاد کو . رو ولوا تئارق

 هددعاس رب ع لع قر چ نوجا رلهسیک لوغشم هلیتاباجما كنم راکاسم دوخاب
 .یدروسدباضرع تانسح مقاطرم راکشآ كب رار لکا باج ای امالش اب

 همانماظن هدخشراتوا . یدلک هنلاح لوصار یوم قترا هد ۲

 رل هسلح هصاخا و یدلیدا لیدعت هدروص یساصا یا رقف لخاد

 » کوم هتفه » كا ا ون یاب ریش د یس هلئسم یر همانزورو

 هسلح هصیق « نوجا نماد یر همرمک هدنحراخ ریش نام نلید

 ید روی الب وط هدنکیانوا سا نوا . یدلید |لهش هر عج ندهینش راح

 یدروبنولوا لبطت هدنروص یساخیم « ناشی هدشل ۱ تعالو

 هرک وص ندلکو ا یربیه كنيعاسم مو ترد رگید . (5. 0. 2)

 ید ندیکیا یسیج رب . یدلیربآ هب رل هسلج ماقا هلبا یس هساج

 ماود ردق هنر تعاس كحايص ندزوقود فتا < هغوجو

 تكاکشرک درب ندیکی هدرلتعاس e هاب ©0 درا

 هس . یدهلک هعوقو تالیدعت چه هدیعاس زرط طفف . یدلساب

 یسهنرما رازاب یداشک كن هسلح نوجا هلازا ینروذ كاکن کرا ردقوا

 هب هلاق كب راح هجوا تعاس یاران هبنذج و هبنشراح « یلاص

 هکع « نوجا قالت صقر كنامز نالوا باغ . یدنولوا تبش
 .یدلیدنافرالک : یدالریدلاق كيهلصاف كلتعاس قوج و رب نليدا صیصخ

 یساربص كرلشیا طقف ۰ ردراو هناجر كن یداتم رلنوک وا هیلع ءان

 هن رکید ندهسلح e ردهع ولوا مظنت E راو هسلح کیا

 لیطعت نوک هعج . ريلک هعوقو هک كيراح یزکس تعاس لافتنا
 . یدلسازوا ردق هغوچو شب هدشرات ینیع هد قعاس



E Ê 

 یماعالپوطیأر هل رط « هل ربا » .ردلباق قم ولوا تجار هار

 نارد ضارتعا ندنفرط ثوعبم ر دوخای هسریلیدبا باط

 سلج « یلصاح ۰ [۱] ریلیدیا تک رح هروک اکو هسرونولوا
 هدقمشبلاح هلبا یتقفاوم كموم قحن ءرکو ص ندنتعاس عاطقا

 ر یییدیولوو ضراعم « هلس كنوعنم ر كت . ییلسهدیا ماود

 هلو ۰ ردراو یتح کا عنم ینسهملشیرک هنقبقدن كنهژورب
 هدتتشح .رولوروک هدارصوا یرادتمر كشيا ء رار هلقلوا

 < راهشال نلیدبا فلکت هدهص وصخ تروص ندنفرط راثوعیم

 قعالتا یترهحفص ضعب كنءهرک اذم هلا هدافتسا ندهققد و

 هتقفوم « هلس هسالوا تفلاحم ر یدح « یر نوت کا

 . یدرردبا هدلا روز کا كما نارتقا

 ا كرل هلئسم هف فلت ۇش ندر نوا تعاس

 « ردراو یساشتسا رب مهم كي هدعاق ندا عنم یهمشیرک

 هكله رک اذمرب ناعم هدنتادب كنسهدلج هرک وصندهلکو ا ءرظان رب

 فلکت و ء ویا فلکت ینسماما غوا هعاطقا هدتعاسوا

 رک ۱ و . ردمزال قلوتوق هار هشقانم البو لیذمآ الب

 یسهحش كلو . ریلیای ورغود هتنراتام هعامجا رود ر

 تعاس «عاطقا .ردبا ماود ردقهتقو یکه حک رل هاج «قرالوا

E <نالوا ام : Sh MEL 

 € كرل هلم اس ندا تن هد هیعرهط تروص ندناررقم یدوا

 e < یام . ریلس اب الشاب هنسرهرک اذم « امعر هتعنام
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 9 ام هتسمرک ادم كراو م هفتلتخ درک وص ندرب:نوا

 یهدنفح [1] یعوزل لیطعت هدقوحو رب نوا و یتبعونم
 نوناق رب هلرلهمال ع ودوم هتمجما طئاسو و قرط ندرلهدعاق

 هارجا عقوم هحنجوم یسهرقف یلخاد همانماظن رب دوخای
 لولح یتعاس عاطقنا ۰ راردانتتسم هدتارک اذم [۲] شلونوق

 ۳ دا فلکم كنمزک ادم تیافک ہد وج ندک دما
 . [۳) ردلاماع وت وا

 < مزکوص . ربلبجا هللا اطدرب یسهسلج كلا كنوکیه "۰  ییدنوکب
 زا كب و اغ و دوخاب دعا ا ا ماقم سر كراشيا

 ك ناري یهدینا راشا ضعب ندیا لاغشا تقورا یادم
 . ریلپ دیا

SO CF 0 6 ۰ ۵ ۱7۳۹-۳۵ ٩ 2۳۵1 ترابا  . 

 .ردخ دبا قلت انثتسم ندهدعاقو ۳13 یوم نوااق 9 كل رکسء

 ۰ لو A $ و ۸ زا

 هع و و تا زک اتم یهدنقع Statutory orders رهمانماظن [ ۲ ]

 < هرزوا ییدلوروک هلتموم < هدب و اق ييدسا قلعت . ردلخاد

 ٍ یارفل خم یر ندرلاراماقو هنکج هلی دی | میدو هب وتنلراب كلی همانماظن

 كيهدعاق . ردراو تحارص راد هنفحهب الو وق هیارحا مقوم هسر رو

 یتصرف كملا ذاحما رارقرم لیبقو : سلحم ىدا هسالوا یسانشتسا و

 ینهسقرب كنامز ینیدلوا كلام « كتموکح هقو . یدزامالو هدنالعف
 ۱1۸۵1 «ترلیا .یدربلک مزال یسالوا یضار هک2۱ ادف هدروغواو
 ۰ لو و 6 1 $

 هعاطقا یسهلماعم « هل ۱ » نالوا شمالشاب 5. 0.1 (4) [۳]

 ۱ )يا لوح ke $ > ترلیا . زامایارتوا
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 قلعتم هعفانم ىلح یو یصخش یی « شا یصوصخ . |
 هلع ءانسو نهم هللا توعد ضارتعا چیه ءالوا .یرلهمالنوناق

 . رلشیرک هنقفدت كراشیا یصوصخ نهّما لاغشا نامزر
 نامز ر چیه راشیا یصوصخ نالوا بحوم یضارتعا

 ماعا هدحوا تعاس رلنوک رکید ردا ءرک اذم ینوک همج

 كح هاب دنا نم ندنفرط ییمحا طااسو و قرط <« هراز دیا

 . [۱] رارونولوا قیلعت هبهک كيراح یزکس تعاس هدنوک ر
 كنغوتلوق كسر) ىضرع كرلرضح و اعدتسا ير ۷

 ضرع ًاهافتش هدر قجانوق هیابروطر عوضوم هنسقرا

 ه هشقانمرب چیه هدبابوب «قرالوا هموم ۀدعاق . (هسرارویلیدیا
ETIتعاسو [۲ | ردهصف هدهلماعمو هلع ءانس ٍ زمدا  

 . [۳] ردمزال قلوا شرب هدقوحو چوا

 صیص هتموکح «شیا یصوصخ شلدا قیلعت هلئروصو [۱]
 ینیدلوا نکم هرلذوک نالیربا هرلثوعیم یحوصخ هلرلنوک نالواشمللق

 5 « تربلیا ؛ 5. 0.8 . ردمزال كلدبا مسقت هدنروص یواسم ردف

 هدا ىج ۲۰ «هدنغاشآ یسهرک اذم لوصا كرلنواق یصوصخ . ۰

 .ردکح هلی | حاضیا

 .O .٩5 80-76 < لی وب ۶۷ 6۵ ۱-۶ $ « ترليا [۲]

 عاوجوم هلدیعتسم تیاکشرم یصوصخ هدلا وحا ضمب ردات كب ۲۳]

 $ ¢ تربلیا ۰ ریاست هلی دی | :TA هناي رح a هسرولوا 2

.(1) or 
 یکاح كب هرتلکنا : ۱۱
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 دارا هر رظاب دفن و هر هساح کرک وص ندهلکوا ۳

 ۱ كرالاوس ون ۰ ۲۱ ] رالشاب ینهمیم هلم رالاوس شدا
 4 ,زکج هدناقیقدن هد اب یر کس نوا یس ۹س امس تاراتو ییفاصوا

 یساروش هلشس سام نامز یرلکدتسا (e هدوترا < طمو

 ضمب رللاوس و یز ندهن زوتوا کرایا اضتقا كمهلوس

 ؛ ردراشملا فاشکنا هدهجرد كجهدیا باما یتادیدحم

 تعاس ۱۱۵ رانو . یدیولوا دارا لاّوس ۷۱۸۰ هد ۱
 ارا شنوا كلتعاسزکس یر نه هک یدتسا لاغش

 ینالبم و رلهدعاق یی نانولوا عضو هد ۲ ۰ ۲ | ردلداعم

 یهاقش هراثوعم ندفرطر : راریشلاح ه هلازا هللا هطساو کیا

 . رلربر و ییحالص راتخا یر ندنزرط باوج یررق ایو
 . روت وق اا ر دلی هدهتسدل هرز وا كالا وس هد ر دق ی ر

 یعطق هنامز شال دیاصیصخ نوجا یدارا لاؤس ندفرطرکید
 قرق نامز نالیرا نوجا یداربا لاوس . ردشلوتوق دح ر
 نیمه لوا ندهلق كيراح هدرد تعاس . ردنراع ندهققد
 كرالاؤس نایالوا یواح یراشا زب دلم هل راباوج كرالاّوس

 . [۳] رارونولوا عبط هدکلر هلرلیار کنوک وا یراباوج
 باوج یهانش وک هعج . ۵۵-۱۰ § « تربلیا ؛ 5.09 [۱ ]

 . طو « ه* 8 «ترملیا .ردلکد تداع كا دارا رالاّوس نهتسیا
 ۲12۸118, 4 56۲, (نآ, 1353 [۲]

 ..نوسلواشمهمر و باوج هدبوناء ولو رضاح رظان هکر کم [۳]
  .نومسل واشم لب دا دق هر هتسل هلتسم رب لحفتسم هل رابتعاییهام دوخ اب

 ۹ 5. 0.9 قر
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 تا ی

 یاد هلم اتخ كرللاۇس دوخاپ لوا ندحوا و دو

 هضارتعا « و هس ربلاق تفور شو هات وا هلق كىراح هدرد

 نایالوا هف فاتخو هنرالط تس وذا ء هرلباخنا یا
 حنا رانو هسقو . لینا ولوا صیصخت هراشیا راس لییقوت

 .[۱] راریلی هل دنا هن وست هرک وص ندنسامایغوا هعاطقنا كرلشبا
 هغای | هدر ینیدیولوو ثنوعسمه « کوک ندرالاّوس . ۵

 ناعم ناولو راکشا یسهیمومع تیمها رب لحعتسم » قراقلاق

 نابمرد ییفاکت «یلطعت كناراماق هدننمضیمهشقانم كن هئسم ر

 ر نانمطا بجوم زا كب نایریو هلاّوسرب «وب . [۷] ییلیبهدیا
 یدح كسلحم . ردسهحشر یرورضرع طقف داتعم كاوح

 رو ور وک فرغ یس هملپ هللدبا فلک لنطعت ندامالشاب یشیا

 چیه كرافیلکت که دلوبو یرب ندنامزرب ناقای هبهنسیمرکی طقف

 ا و كي هطم ون داغ اعرف نوحما ی کیده دا لوق یر

 كتهوکح یسهاغ لصا كاملکتو هدناب ی ۸ ءاتاذ .ردقوب

 ندکعا هشقانم ع وضوم هدنجا نامز رب نیقای ینتکر حر
 یهدنفح فیلکت « هلیتقو . زکجهدیا حاضیا ینغیدلوا ترابع
 كناضعاقرق نوع.« یدمش طقف .یدرالشاب لاحرد هزک اذم

 ینقح كمر و ینفلکت ر رش هللوق كىاراماق دوخای هلیهاظم

 ندا بلط یرادصا كنمسيدل رو و ا ها

 هرک وص و یعا د كيوعبهر کی .ردبامدقن هرالاژس 0.
 او ۰ 4۷ § « ترابا .
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 بس ۱12 بس

 .روسولوا قیلعت هب هک كب را یزکسهرک اذمو روم دیا تاتا

 ا ١ اا ناد كراشيا یعومعه عدرک وض ۰+

 هدعاسم ر كیاراماق رانو . روبلک راش یراکدید 6 لب اتم

 ماطر ًاقفوت هنسهدعاق هقیقد نوا دوخای ندالوا یسهصوصخم
 ذاسخحنا هرک اذم الب و"لیدعت الب و ندنمیدوت كلراهینوناق ُهحمال

 نالو عوقو ندنفرط رظار هدنقح تاررقم نلکمزال ك دا

 , راردب رابع ندرافلکت

 رار رق هدو . راک اربص هنشیا لصا ك.هسلح تیام ۷

 یا و . رولوا روظنم هدنلاح نا دان همانزورو ی توش

 هدنروص ر ییطقو حضاو قرف یهدنس-ارا تارک اذم عون

 زعاققد مز كنو طقف ۰ [۱] ردلکدیشرب یالوق كنا حاضیا

 هکر دا اضتقا كمهلیوس نرخ زکلاب .ردقو یتمها رب نوجا

 ا هندنک رو ۰ دا مده هن 2 یر ندرافصو

e NT | 

 ۳۳ رب« هلنا نایل كيتقت he +۱ 5 6 ترلیا 1
 رب شلبدیا بيتر” نوجا نوک رب نیعم هلبرارق كساحم <. تارک اذم
 كيویم رب « ندالوا یرارق كسلحم « یسهتسیل رلرب رق ۰ ردهرک اذم

 یيديش طقف . ردر رش رب نلیدیا دبق نوک وا هنس رزوا یتەحا ص

 6 نداء البوط ار هرک قوج یمهمانزور كسلحم .هحنیحوم همانماظن

 هدتقیقح « لوصا و .رویلای ندامقیچ هایسو هنساعالپوط یر یتح

 فاتخم « قرف یهدارآ « هیفام م . رویبزکب كي هنسهتسیل رلرب رقت
 . ردقاب هرزوا قاوا یمهطساو فیذصا ر PT ندسذح

SER SLY 
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 تارک اذم همانزور « هحلک هرلثوعسم هدنروص یصخش « طف

 00ام ها یسهتسل رارره . رب رتسوک ی رلهشال نواق

anl motionقات راسو یناررقم نایالوا هنوناق هحال رب  

 هراوعم هدروص یهخش : رولوا وش قرف هدنابلعف . رر دلی

 ءهنس راهین واق هم ال ر

 نده كراج یزکس تعاس یرفنوک هنشراهچ با لس
 . [۱] ردکعد یا ترازو راس كراتوا هلو 9

 ندهلکوا « سا نانالشاب كلنا هک كراح یزکس تعاس
 یسهدعاسم تالدا نامرد یرزواماشقا ٤ هدهسلج یهرک وص

 ندا رادهقالع یعوحع « هدلاوحا ردا ضعب شل دا باستک |
 ۰ دىسە رک ۱۵۰ كنفلکت لیطعت نایر و هالسسانم هلتسم ر لحعتسنم

 یصوصخنالواش دنا تنش هماشقا وا وول « هرک وصندنو
 .رینالشابهنارک اذم همان زوروا هنسهتسل رار رس تیاهم .رماک شا

 لوصا کی ندا صیصخت نامزر ناعم هنارک اذه ضمب

 ردشع ولوا عیزو یا اه د هسنل اب یشیا كسلح هدنسهاس

 یسهشقانم كنهينوناق هال ر یصوصخ « یک ینیدلوا هلتقو
 زنگ رک نوک دوتا یک ادم تفت

 هقرف « یتیدلوا قلهءاغ لا كسلحم « كرلهلثسم وروسر زّملِس

 هدتعاسر ی راقد ال رضاح هب و رک اذمیهلئتسمر مهم كس راس ز

 یرهعا لاخشا یی و وب وب كسعاسم تاماس هر ندر

5٩.0 4 

 یماریص تن را



 هد هعامح اه رود

 یاربص كراشپا

۳ 

i Eندهلکوا : ردلکد دوح وم لزا  Eهدنس هسلح .ه  

 هرک وص زا ك دوخاب هلاق كيراح هدرد هاغاشم داتعم كنوک
 .ردبا ماود عاطقنا الب ردق هبهللق كيراج ءزکس شيا . رنالشاب
 جایتحا هتقو ر هلضف كم هرک قوح « هرکوص ندتعاس وا

 دوخای هیولاق هحالرب یصوصخ لایانوا هو فاتحو نهمرتسوک

 .رنالشاب رارکت هشیا داتعم « هسزاع ولو نیکتلطعتر افداصت

 تجاح هنسالوا ع اقلطم كشيا یهرک وص ندلکوا كنو

A ۰هنشر یصوصخ . ردا ماود ردق هر نواه  

 و یدایتعا ماود كريس كى هراهسلج هسرون ل دنا

 نامز یییدالب وط یأررب هد روص كحهدنا رادهقالع ییساریص

 ۳۳۲ رک یعوزل یرااعولو رضاح هدرادقم قوح كراثوعىم

 ر مهم تیاغ كملي ندلوآ یما عور كيهسلجرپ هس ریلی تک

 . رونولوا ماست کیدتنا لیکشت هطق
 < یعربم كأ هاقو ندفارسا ینتقو كسلحم « هتشيا

 یهدنلوپ كجا صیص هشیا عو ر ناعم ی راتعاس ثاب هسلج سه

 هرود ببس ینیع . ردشمرتسوک جابتحا هبیعاسم هافاکشوم

 ییطق زا اهد هلا یرلشیا هدهدنسهبموم تنه كيهععامحا

 ۰ ردشم هلىا دلو ییم و زا عیزو هلروص ین = طف هدروص ر

 وصود هتنرلادتسا طاش یسهععامحا 4.داع ةرود كي وتنلراب

 ظنت هرکشتضیرم اوج هبیحاتفا قطن شيا كلبا ٠ رالشا
 عوقو هدنسهجیتن هرک اذم ر لصفم هلیتقو « وب . ردکملا



 صد رو

 هلن اقم قاع یرر هنس هح راب یه كعطن فالارف . یدرولو

 كتساراماق ماوع هج هداس ی ندنحراا ۰ ط مو .یدرلیدیا

 ه هناتفتلم قطن نالیرو و دار اندنفرط یرادمکح ترضح تاذ

 . ردشلوا بلقنم هللاح رارقرب كن ندبا هداقا یتارکشت یو
 لات دا یاکش هوالع هرارق یرلءمز فلت ك

 یرلش ماطر 5 اک مزال یسمهطب دیا وو یرافلکت

 ندنفیداء ای هد یر. ا صب ندا باح ا یسارحا و ندنغیدیاب

 EEN ا > .رلرو ولو هدەدخاۇم ا یالود

 نهلسب سحر هدنملع E یالودندنکیدتا لاها یراش

 هر رسقاط تعضور ر اکو هل یساضعا تک ا

 ییمحما تاصصخ هح تارک اذموب ۳5 ردا لاغشا امام

 .ریثالب وط ناو نا د وخاب ر هدهتفه نمحا : رو ولوا لکشت

 سا دافلکت ندنفرط رل وعم هدب ر وص یص وصخ رل ه-لح قاتم

 ۰ روت ولوا صصخ ه رل هال

 سلح یه . ربت هل هزاب ندکی لصتم دسا هد ران ون اق عضاو

 - ۳۱۵ (Recht und Technik « هروت «تاعلاطم كخلدر [۱]

(TNEتا ۳ ام «نوجا ینیدلوازناح ق یسایس فصور یو# « قطن  

 اک a ردراشم هم با دینش هلا هدعاق رب چه تالب دءت و

 هح راخ تسایس نوو كتموکح كادک ء هب هس امس تالناع دوخاپ

 هنځ رات ۱۸۸۰ « ارظن هنناناب كخیلدر .رارلی هدبا قلعت هنسهیلخادو
 طقف ؛ یدرروس هلصف ۳ کیا اردا تارک اذم ردق هر هجنلک

 نوا هلبا I ۱ یددع كرل هسلح نلیدبا صیص اکو هرکو ص ندحراتوا

EE۹ ردشع | لوح هفتا  



 بم ۰۱ بت

 . راقلاف هرلشیا هدرادقم ینح هلاق زحاع ندتعای هلا انتعا لاک

 هن راکوص هعامجاهرود « هدراسلم ضعب قرالوایهحش كنون
 .ویلیدبا لوق قیشیراق امراق « هشقانمالب رلنوناق قوحرب ورغود
 ا ادم تیافک هتترا هحراپ هدمرتلکنا تفک وب

 ۱ ناکام نو افضمب تن ات وب رظ سدر I ارا اصصخحو

 یسھ كران واق هدهسیا دراو هدنقح یرابلط تاصیصخ قوحر و

 هتک امر ناراقبح نواق « وتلراب . نص هد هل وس یشیع هدنقح

 هث دلوا و .هاکهعراصم E 5 هج رد یر هدایز ندقملوا

 .ر د ار ظن فرص ندرلهم ال ىج ە هعهدناققدن هد ر وص لفارطا

 ا1 كلغ ء مرک ونص ندنلطمآ توقتناب < هنس
 ینهحمال نالف ابو نالف اتم روس یالود ندنسهدعاسم مدع

 لاتق » هاناو . رز دلم ئکیدهلا نک سرج تاعا كو

 ىرلەحمال E د کلا رلرظاب طف .یلپ هر و یاب « نم وصعم

 ی رلغیا مراپیدنک «یر ندقوح .رازالاقهدنش روح كم دلوا

 .E > ا O هلاقساب « نوحا كملسهرس

 صیصخ هدنروص یصحش رد ومف هحنجوم یصوصحم رارقرت
 زا ر ندنسطرو توقتناپو یهعا زواج هدهرهساح نلیدا

 .ردرلشم دبا تدام یناما هنس es رلهسلجوب نوو هرک وص

 هاکش رب ینوناق هليا دعاوق یکی کهدنشرات ۱۰۷ < لوصاود
 ك هنساقیزب هطشو .یدولواتمش هدزرطر مظتمو یدلوفوص
 هح ندناسانم هلا یرلشیا كاراماق لرلثوعم قرالوایصذشو

 . ردکجهدیا لیکشت وب ینعوضوم كباب كج هلک . روییدبا قوس



 با یجد نوا

 ید وشنو مکح تاب هند اق هدب رزوا یساراماق ماوع

 هت وم 0 تره سه <« هدنص وصح 2 هوس "اکرتشم

 هحیاف فرط يه هرووا یاو است سه راز

 كیوا .ردهدنتعضو روقلیو ود هيراو وسوم نالوا شما غوا

 راخ دوخاب توآ ۶ یس ءینکلم و کلا هد
 قرف تا درر ید رف مواضع ردزاو

 . راریایهدنا هدافا راتاتسح فلت و تفرک تیاغ « راهعلاطم
 راخ دوخای توآ کلا سلم هحنلک ارص کمر و یأر طقف
 < ر رو ای یسیر . ریل هدیآ تر یاطعا هل ر وص ك٤د

 ا .ردنا فدکت ینسامل اي تالایدعت هدر ره وب نیو هتشاب

 ساح طو 1 رايا مانا هدیراهقشاب هنفاکت ۳ ی رو

 ER هاصا e ر رر هدنقح تالیدعلو ن و و

 هقغابندکفوو یأآرر هرزوا قلوا هدهلع دوخناب هدهل هجفداس

 تا (هنفاضا تبرنک | ) هتساسا را ترک . زام اییشرب

 ا اه ندکاوآ تاغیلکت ددعتم «نامز ید ول ون نک اد

 قدتفساوا ضاخشا ددعم الذم 4 Ca و ا لوف

 زکلای سلج رب

 دوخاب توا

 ریلی هد ریاخ



 یدارب الا وس

E er 

 ]ردیعبط ك یس هم هبا قی رفت ینکید هتسیا كمت ا باح |ینسکناه ۱[.

 هدارا ر بح دوخای ندنفرطصخشر قحا كسلحم < و طقف
 یدرف ندفرط صاخشا ءرعژ رب ندبا تکرح یک درف ر
 یح هام انولو دک رر "اکرتشءهننرز وا تافسلکت ی را وهدنروص

 هلروصوت هداعلاىلع .ردنا تاسا ندنسهبم وم هدعاق

 كوا یوا یوا هس ر سه ماد را ا نلیدا ض مع تا

 ریل هر و اوج كرەسد راخ دوخای .

 ا كلام هح كعا دارا كمك یاوس « هيلع ءاس

 . ردراکشا ینیدلوا تیفک رب مهم هدهجرد كوص كنا نات
 او قوس كراس کم ندراناسنا ء هقشلاق

 لا ینلامحا 0 باوج ر دعاس یر ندرلرنه دو وب كا

 ا ا دارا لاوس هدزرط رب كج هديا نیمأت هلص
 لوحوک نالوا قوح یراتقو « دود یرلهفظو . ردنراع

 دارا ىلاۇس ولر وده یکیدەتسیا كن راناح رلاضعا هد رل سالح

 نالوایطب نرو سااب یراعک رخ SE طو . راردرح هدکعا

 هصا اب <«یسل رس و «ییالود ندنسادقفنامز « هد رلسلح لو وب

 E یمن مس ay ay هدنسارا ماوع ۲۱7
 باخت ا رم هداروا الثم . ردنربح نایاش یسامام ولو فولأم هد چه
 ییففوم هجعازاق یار هلضف اهد ندنرکید دنحان رم « نامز ینیدلپاب
 یمانعم كيهعد كل دبا باخت ا هلت رك ۱ هکو لاح .ردکع د شع انیمأت

 هدننابا | وتنلراب . ردکع د قعازاق ینسهلضف ندنفصن دكرلیار دوحوم
 نلک یفاک هدامالپوط یار یجترب نیلکت تمجاع هیار هعفد حن کیا
 . ردا نمضت ینموزل هقلطم تیرثک ۱ هنر هیفاضا تیرثک ۱



 تم
 ه دن دح و دیش € هدر دش یلدلوا عساو ییلاعف هام كسا

 كراتلود كوو نولو «قرالوا یسهحت كنو .ردشماغوا

 فرطرب ى زاهي ون اق هحال كن رلاضعا جد ی رلسلحم یل رشت

 لوق رلهراح ض 2دا نوخا كمري ندققدب هام دوخاپ كعا

 یراهحال وا ی رشم كلا كرلراح و .ردرلشلاق هد ر وب كما ۱

 راتمحا و هدیالعف . ردیرابع نادکماو دیو هرانمحا مثاط ر

 راریا هدا فرط ر یرلهحمال نایام ولو چه یدیما تیقفوم

 لیدعت یرلنوا كرور و لکش 3 لوق نایاش اهد هسرلرکیدو

 لا ّوسیک یییرشآ سلحم رانمجملا «هدرب دقت و .راریای هب با حالصاو
 كح هل دا ضرعهسلح هدلاحیه هدهسیا لکد هتنزابتما یداربا

 e هسیاوت .رلردکلام هنقح كما م رصت لڪ ك رالاّوس

 کو کک .هدنلاوب E روبرو تردقو دوم ر میم

 ييبطلا نوا یر سلعرب « مقوا بسر
 هک ر دراو یر شلوا عنام اکو هدوتنلرا کولا . رام

 . ردمهتسيس الکو تابه ر لوئسم هدوا

 ییغیدلوا ییمحا مهم كا كناراماق یتح نما ر كەن اق

 .ردشر هلضف اهد هدندنو هنو اق هدنفشح طقف . كد شمل وس

 نوناق كراثوسم اکو « قرالوا ىلقرف ندرانمجا هداعلایلع

 لروماییدتنا ضرع «لحم <سکعلاب ا هلاوح یرلهمال

 هلقح ىل هملق یرانو و كما هدهعرد یتیم مته یتیلکت

 ناه نالآ یتلک نوناق ًارخوم «هدنابلعف تاصوصخ وب .ردکلام

 هنیب اق



 ثم هدي اب

۳ 

 رد وعیم
 یرل هال

 ا ۷۳۲ تب

 ییرشت هکر ولواكعد .راردیا اوتحا یراهال مهم نون و ناه
 .رونولوا فلکتندنفر طرل رظان ارصحنم یمسقالو و كا كشيا

 .ردشلوا عنام هنفاشکنا لرانمحتا یمهتسس هک و تشهرب لوئسم

 قفاوم هرانوا و ندقمالتما یرلهح ال كرلنمحما و « 9

 هتموکح یرلهفظو لشاب كا نالوا ترابع ندکمرو لکش و

 ؛ نوا ییدلیدا افا ندنفرط هنساق تاذلاب هدرهشال دنام

 رکف مه اقلطم هلا تموکح زور جاست

 هنقح لیدعت ی افسلکت ترکمن یا ن هعاباجحایمالوا

 .نوحشا ینحهارعوآ هفعض یذوم و مکح كەە اق هس رولوا كلام

 كنهلک و تيه هکردبا باجشا كمهیوس ینساروس هلتبسانم وب
 هدبرلهال نوناف یو یصوصخ ینیدالوا لماش كتل وسم

 ا ا قا مكا یسهلسلس رانمجنا رم ماو نوزوا
 .ردهدةعولوا هلاوح هراتمجما وا رهشال نونو

 ندرظن هطف چ وا ییایس-انم هلا یساراماق ماوع كيهنساق

 اقا هدنروص یدرف راتو: ربلسهللا هبهظحالم شم

 كەە اق هدنرزوا همی رمشت "یعاسم ؛ ند رظن هطش فاکت قح

 ؟ندن رظن هطَس 2 اتندلوتمندنو و یه اح هورغود ندورضود

 ۱ ا وا ینههونع تسانس كتموکحتو هرادا كىاراماق

 ندا هظع تک اه: لوا
 ۱۳9 راک و ورح ون توکو ته رم" لوئتبم

 لوغشم هلرلهحشال نایرو هددروص كج هدا رادهقالع یعوم



 نا ی ات

UT 

 بس ۱۱۷۲۳ تم

 .رلسهوروک بیر یوچا لکت همنامر هتفاشکنا لراتبشا

 هاتف و . ردو هحش ییدتا دل وت كمهتسسو هیفام عم

 تشن ندنسهعا طاقسا هتسها "هجرد ینکیا یرلهال لسقو

 کنوعنم هسرو ولو هدنمکح تح كر لا ا و

 دک تع تلتموخحم راما راد اه <

 .راریلی هلک هلاح بقر رب جعنم نوما هنماق اضعب هسزام ولوب
 RT وصخ دن وت یە ا ثح هدڭكب و هتشيا

 كئساراماق ماوع هک ردهیسالود باساو . رد تو 0
 . راراسوا لور رب هدهجرد یجنکیا رانمجنا «هروک هتنالبکشت
 ندرل رظا یرامهم كا كنراهشالنوناق ندا رادهقاللع یعومع

 .رونولو عبا هتسهراداو قوس كرالنوا | صحتمو زواوا رداص

 یرلکدلیدا هلاوح هنمحارب هدهینانتتسا لاوحا « هدارا رکا
 یی رلهحمال یهدنروص كج هدیاراد هقالع موم «راژوعسم .ردعقاو

 هاج قرالوا هدازا ندنالکشم کج هلسهدیا عاقا كنمجا رب

 هنم ریدنک «زکلای .راردکلام هن رح كملي هدا عییدوتو ضرع

 یرهملسالو ییسهراح كىو هدنحشا نامز هصق كب نالقار

 صصخ هم وکح ینمسقال و و ككسامز «یساراماق ماوع .ردط رش

 یدنک» یامزو تموکح .ردشعا نخ ین هلْئسم هلسروص كما

 قالب یادز قیاس اواعف - رها لامتسا شا او
 / ردششار تسیل رس هدقمشوعو هلرلر ر یرلت وعیم نوحا



E ۱۷2 

 ءهروک هرلهدعاق یکی نایدیاعضو هدنرراخشرات T9 ۲° هرلث وعبم

 یرلهحمال كتموکح هدهسلج یه ردق هب هلاقساپ ندنداشک ثاسلح نما ی

 ی EES هبنشراح و یلاص زکلا کام همده قح 94

 دوح وم مده قحو هدنسهسلح هع و م نده كىراح

 یسهح راب ي واو كنهتغههكرولوا كعد ردق هب هل اقساي . ردلکد

 توق تاب ندهلاّقساب . تو هرلث وعمم هد روص یهخش

 ییدهتسنیا :E ۳3 تو ما تم کش نا هتسط رو

 یجندردو یجنجوا بقاعت» « و ا سس

 هصل رع Nl ده ناو نونو هرز وا قلوا اسم هع

 هنوعبم ر چیه لوا ندنماتخ كنهرک اذم یهدنقح «باوج

 بسر و نوجا ینیدلوا ۳۹ نامز ر قرالوا یهخش

 ایر هدزوب ییا كن هعاعجا هرود قحا هدهتسر یعیسط هرات وا

 E عام . ردکعد روندبا شح یمتق زوو:
 هلتسن «هحراپ یلوا اهد ثنهسلج ندا ماود هرکوص نده
 هراثوع.« قرالوا یصخش .ردلاماع ووا هدینغیدلوا هصق اهد

 ندننامز هرک اذملیطعت تقورب چیه هسلج هدرلماشق | نالیرا

 نوناق یصوصخ نایا غوا هضارتعا . زّعا ماود ردق ههرک وص

 هب هلتسم رب لحمتسم و مهم كجد رادهقالع یعومعو یرلهحمال

 كانسهرک اذم لوصا ككنساراماق ماوع « خیلدر . ]۱[ ٩0.۰4
 -Recht und Tech. des Engl. Parlamen هدنناحاضیا یهدنفح یماکت

 هد هص وصخ تروص یران وک. ضهب « مسقیج ۲ «باتک یجرب ۰« 05
 .ردشهالشاب هد ۱۸۱۱ لوصاو . راپاب ینس هرات كنل وصا قربا هتهوکح



3 
E TF 

NOEs 

 هدیساملتلاصق درلهسلج و قرالوا هن هل یرلر رق لىطعت دا

 هک ۳ ۳ ۰ £ “

 صصح هرات وعنه قرالوا یصوصح « هملع ءا : ۳5 ردل,اق

 كنرلهلج یدنک « طقف .ردراکشا ینیدلوا زا كنامز نلیدا

 یز اک .نالود  ندنسه ها :هرداصم ندنفرظ ےک

 هدراهنس دل وص ییدم كیامز نالفار هرات وا « :A هلکم همانسک

 ندنناققدت كنسرهقسو وتلراپ .ردشماما لاصق هدنروص یدح

 هدنفرظ هنس نوا ردق ه ۱۸۸۷ ند ۱۸۷۸ هکر ولشالک |

 هدنح وا ناسکش كن هسلج رو قرالوا یطسو یرلهح ال مو

 هدنحا هنس نوا یمن زا : ردراشع | مد هرلهح ال یصوصح

 .[ ۲ |ردراشع مدق هدیدرد ناسکسكنهساج قوح و زو اسرق

 ندقوح 5 رل هدعاو یب ۰ رد اص زار نیت ییدمشو

 هتموکح هلا نامز نالیرآ ه رلژ وعیم هد روص یصوصح ۱ ]

 كتافطع تيما رم هلضف كم هتبسن یهدنسارا نامز نلیدا صیصخت

 یمسق رب كوو کنامز نالیرتآ هفرط یياه هکنوج . رولوا اطخ
 «راماشفأ نالیرآ هرلث وع ٥ هدر وص یصحش ریدیدیا فرص هئدش یع

 للامعتسا نوجا دیقت یتاکرح كرل راظات 3 سا هلن | تاصوصخ اک

 لىطعت 4 رلت اص صحت ماوتخا تاصیصخ € هساوح د رو ولوا

 هردو یسساسا هباغ ۳۳ Es و دزو e PR یرلر رشت

[Y]ندقتس اتیا ناب ول وا ےظ نوجا هنس نوا هد ۸ راهرو  

 و 4سا نوزوا ی ردە ند راق شس اتسیا كارل هنس یسەر او

 تعاس ییاسحو .ردشلاق هباسح هدیدقع هسلحهصق کیا هدنوک ینیع
 كارل 4بلح ¢ یرل هساج مد ردرورز قعاب قرالوا ورعو د هل رامتعا

 نالوا شلبدیآ نا هرلث د وعم» i ردهصق اه د هلتدسا هنسطسو

 . ید هلو د هینش راح ین



 نوجما رلنوک

AN 

 ا ال سابا هعاهجا ءرود كياراماقء ,یرب

 كندامر ندا ماود هدزرط رب مظتنم ربع هلسهطساو هص وصخ

 ندنرلالوا یلدا لوق هدنتلا یلکش یماکحا ىلخاد ةمانماظن
 ردلکد یثر هقشاب .

 یش «یک ینیدلوا شد ك سبوه  Eكج هديا نون

 هتتبحالصقمریدشالباپ ینو هسمک و ینیدالوا لوذبم هدنروص
 هعرق یسهراح طسبا كناعاد یوا «نامز ینیداعولو كلام

 صیصخت هراثوعم هدهصوصخ تروص . ردنرابع ندکمکح
 یادتا و هدنوحمآ قمتعاد هدنسارا راثوعم ینامز نلیدا

 هش فلتخ کیا یراهساج كرانوا . ردلمعتسم ن الا لوصا
 ر ره یراماشقا هنشراهح و یلاص . ردشع ولوا صصخت

eS رل هر و اق هال «هعم . ردزاح اف قح یراهتسل 

 نهتسیاكعا میده یرلهشال نوناق ءهدننادب كیهععامجا رود

 ناعت هلا هعرق . ا ار رحم یرامسا « رلثوعیم

 یجنکیا نوجا نوک «دمج رب ینیرلهحال ء هروک هیاریص ندیا
 راوی باخحا ینوک شو كليا عبطلابو رلر ر دتا دو هتنارق

 گر .رد ولود را هيچ نون و یلوا ندتوقتئاب «هلروصو 3

 كم یلاّیحا یسمهمهلبدبا هرک اذم كنسهلضف ندهینوناق هحمالرب
 اربص رلثوعم ناياما غوا هفطل كعلاط « رار هلقلوا قوح

 یحنح وا « ینکیا هدلودج یرلهحمال هل دما راک هتسرایذنک

 . رارب ردتبا دیو قرالوا



N E ۱ 
 لود دا اک یتنکاا تموم هحمال یر ی داود

 3 دو ط2ف .ردا زارحا ینلبقفوم كل دا

 هنم ار یاد .ردروزقلو ینتص رف لاک او اما ینالماعم فقاعتم

 ته كناراماق هکنوح ردهراحر یا كا هدصوصخ و هلاوح
 .ر را روقیشیا ندنس هاحیم یساعالب وط مقیاس محملا هم وم

 .ردققحم ناه ناهیمالواوحم كن هحشالرب نیت دا هلا وح هتمحارب

 یادم .كنفلاخ هک وص ندنتعاس لنطبت دراشا 8
 - هلح ص «هدتتقح . هل هنالت | ییحاقر ندر هلح ص ه دنس هراس

 هر وناق ۀحالر نایامااوط یو و هدر هسلکد چیه ندنرل

 ندتوقتناب . [۱]رلب هلید ردقو یدما تشفوم سه نوجا

 هد رطه 0 مد قح هد هع> ین کا نالاق 9

 هنن راهشال كراثوسم < و هب هفاسم یراقدلوا شعا عطق

 هحالرب یناه یه یردبل كناراماق « هفام عم .[۲] ریلیرو
 دی اه ا هس راب وق ۳ a زر دلس ر هسرزوا ڭى هس ول اف

 هعوقو اردا: تیافو طقف .ریلس هل ر و اکوا یسهحراپ رب كنامز

 .زاملم اب قداشالقاب ی هععاجا هرود تفور چھو رلک

 »)°> Recht una Technik ( و :سەعااطم كخىلدر [۱ ]

 ی رلقطن « ین هال رب ی ومق كنسه دعاق ل لا فصز ه دنفح یل طور كرلشيا

 هنسه رک اذمیرل هال نو اق ۸ ص ند).لا فصن و قع | زوا ردق الا فصن

 تدیدس هنس هلو وشود كزاو قمر دقار مقع هانروص قمالوا یضار

 یثراق هرل هم ال یراکدرب و هد روص ید وصح كرلث وە ۰ رد شمر و

 . ردهعنام کیا دلو و كا رلنو
OGو  

 ۱۲ : قیکاح كن هرتلکنا



 اگه یا

 ییبدل وا یل وکه عم ردقهزودر قحا لوا ند توق تاب ك رلث وعیم

 د راتسود دوخای هسشماماغوا هنغطل كل اط توعم رز «نوحا ۳

 ts زو اقى
 ڭى هس واق هال ر هسشه 4ھ دیا باح یی- هفالع كنرادقمر

 ۲ 9 یسهبافل مدع
 همان زور هدیروص قحالوا ا 2 ر یدما كل هحش

eلس هدردق ون .نمیهلا نامأت ینسهم ر دتا جرد هنا  

 تفلاحم ر هارورپمنع E هدهطه سه ثوعسم ر كب

 4 ره .ردزا كب یدیما تامل هری یتشهشال هسرت تسوک

 ی طقف . ریلیدنا لوق هحال شب نوا « نوا عو و

 ۳ دانروص ات ربا هوا ال هانا قرار ادم

 دیلوت راکفا فالتخا هدهجرد كجهدبا باجا ینسه رو

N E Eكنىرلقوحر كلا  

 ا ا2 ر ااش یرلکدتا نامرد ةغيحآ ندقحا
 تربع ر aE ۳ لوصار منم نوجا هر امح "الا اتم

 وج وه را ی را یرا < رل وعم «هة ةا ىف . رارو هما فرص

 نو اق < یح . رلردم و رحم نس اسا تاکرح درح و . .راردتسد

 ه اراک هام ور یا قوح ك هدنص وصح یعصو

 هک راکت اش زامز نالیربا ه رلث وعیم هدن رز وص یهجش ۲۱ ]

 كرل هم ال وب شل د الوبق هح سا «رارب هلقل وا شمهمشیک د فوج كي

 سوسع یددع كرلنليدا ل ومق اعر هتل ام یراکدسا دیا ِ «هص ا ايو

 هدنګا هنس نوا ردق هن رات ۱۸۸۸ ند۱۸۷۸ .ردشلازآ هدهجرد

 ندنرلجما . روولوا فداصت هب هال ی وایرکی لیبقو اب نق هنسه

 : رد |

NT 



 ی ۱

 «یراهحشال كنبرار رب .راردلکد كلام هل هنحور یو

 کا لو «هللدنما قلوا لا همطل تبع هدیرلپ در و هر وض

 هک ات استوا ‹ یسعط قوس هروام قحالوا قلاس

 « اف دوخای یا «یرلتربعو دهح هک رود ندو . ردقو

 ندنرافیلکت قحسیصخش ككرلثوعبم «یلصاح روی رو هر زا كب
 هل راءعا رادقم رانو اق كج هدا رادهقالع یعومع ندا ا

 یدج جا رلنو . ردزستیمها كب هلبرابتعا یلومش ءزا ك

 طرش و تح . راریلیالوا قفوم نامز ینیداعولو تفلاخمر

 . رویدا بسک توق اهد هکدع نامز

 هدیروص یصخ# .یراماشقا هنشراو لاف لو

 هعرق ر ء زاستما یراقدلوا رناح هدو كمليهرو ر رفت

e.ریای دا س هران وا هلسروص ی  : E؟ هی  

 هدارا ء زکلای . ریلیاپ هلو هدنوجما یسەرک اذم كرلەحمال

 نوک ترد هننوک ررقت یسهتسبل ربرقت هکردراو قرف وش
 یسهدشک هعرق كليا «قرالوایمهحش كنو نمو و ندهلاق

 ردق ههلاقساپ و ردا مظنن نوجا هتفه یکیا قحن | ییاربص

 .[1] رنایکح هعرقرب کی هنس ره
 هب هللسم تبع « نوجما دیزت یرالاعحا كملیمالا زوس

 یرلمسا ندر به هرک قوح رائثوعم« ددعتم نالوا رادهقالع

 یر ره كياذ قحاسةبح یمسا هدهعرق رار ر دتا دو

 ]0۰7۰ ]۲۱ ,٩ ؛ 2۵ § ۰ ,۹

 تك رلث وعم
 یرلرم رقت



 یرلتیهام

 یرارئاتو

E 

 كمرتس وک هقالع دوخای نالوارادهقالعههلئسمر طقف .رایدراقح

 قاب « هه دنس» رل کو ۰ ردشلک  syndicating,راروسر و ییمات

 ساکعنا یی رظنهطف كنمسقر مهم كسلح ء رک قوح كرار ره

۰ e یاش ار ی رلهمر دتا 

 .رلرملا یناکشرارق رر رار رق نلیر و هدن رلهساج ماشق | وب

 هداقا تاک ماطر هدنهام در یرایصع) . رردولرود ولرود

 ییعا هدیراکلمتسم رلکنا تموکح : الثم . راردیا ۳

 ا ا نرد هحاوخ هراسکمتلا دوخ اب نوش اقیوعت

 نوسنولوا هوست ندهجدو یلم یمظعا مق كنفراصم 1

 یرلک دم هتسیا كم ادع هل داع وضوم 7 كرل هق رف « ی رلضعل . راش

 رل رلءا بلاط یعصو كرل وب ثاط رب وو هد هدناص وصخ ۰

 یاطعا هدنناباحا وتنلراب ر رب نایدا لوق هد ۱۹۰ « الثم

 .یدروم دا اوتحایتکیدلک مزالیمهل رب و ەدە ران داق تایم سو

 نلیدا لوق هدزرط و نزرسقلوا یفلاحم كتم وکح 6 زکلا

 سوسخو رو واوا ات ندناسش تالار هح هداس هداعلا ی عرارق

 ندلاما مخ غ قاط رب نار رقت ضمپ . زمنا لصاح هجر

 شو . راراقح ندهساج رلث وعبم هدرلرب ره ی رثرول وا مهلم

 یار نیک هد هشفانم ر  Nتاک | باص ا

  .ردعمل | ندنسهیعایجا ةرود ۱۹۰: یسپهكرللامیغاشآ [۱]



 بس ۱۸۱

 یعوقو قصقص كنهداح و . رثایاق هسلح یالود ندنفیدالاق

 یرلکدتبا كيرحت كرار رق ررح هدنارک اذم همانزور عیطلاب

 موج هس اس دوخ اي هب هندي اق 1 راهم 9 ردعلات هب 49 الاع سح

 یهفرعت یلقرف یهدنفح قازرا الثم . ردراو رار رق ندا

 هطلاض ندنفرط هر زک مع EE ERIE نهمنک

 7 ره ۳ ووډ. یک رلرب ره ندا حسه ییساملشیراق هسراشیا

 . رونولوا در هلدش لاک ندنفرط یساررص تموکح عسطلاب

 ققد ی راهطساو دعس یک رج طخ كود وردک ۶
 اتساع ون لوصو . [۲] ء زکجهدبا تدوع هبهطقو نک ردبا

 1 ا اه د ندب رلهح ال یرار ره یصخش كراو عمم 6 هرمي دیا

  ییقح و یدج ثقفلح « كف ۱ IS ی هدمت تىما

 كيو طقف .ریلم الوا عقاو یه دیا هدافا هلا قیرطوب یتاکش

 شل دا ص صع ءرلث وعیم هد روص ی هخش هد ۱۹۰ ۳۵۵

 ندنسادقف ا تاصت « هاج ء E هدماشقا ید نوا نالوا

 هعوقو هر رب زکلایو هد ۱۹۰٤ « طف. رده دا لیطمت ییالود

 هرکوص ندندرگرب رقن چر ررحم هدنارک ادم 4هانزور و ید

2 

 كن رایدنک یرلرادفرطو رل رظانءد ۱۹۰۰ ترام ۲۸ و ۲۲ [۲]

 ندنفرط رلثوعیم هدلوو كحهدیا حبق اجرا رز > طخ یهدهگنم لام

 < رب دب ۲ و ییحم نمدی ها ر نلیر و هدب ر وص یهخش

 تيما يه هرلیآر .رلیدهعا كارتشا ر E لوس هل را

 هكا اا ینه داح و نالوا شهلوروک ىلشەر هدیضام . رلیدمر و

 ۰ هديا یققد



 ا لا كنسراهسلج یراماشقا هبنشراحو یلاص ۰ ردردات
  یراقدلو ناکمار كون و هتک رحالقتسمالاح كنرلاضعا وتنلراپ
 .روینوروک یک ردنرابع ندکما همادا یلاصام یربخ یهدنلو

 راهلج ژوو نالوا شامر ا هراثوعم هدنروص یصخش

 كنسرلشیا ی 6 e . رتزدعلات O ك

 ییرشت . ]٩[ ریلیبهدبا مظنت یک یکیدەتسیا كنناج ینساریص
 .[۲ ]ردهلتسم ر یکی هبسنلاب یتیلوسمكرارظان ییالودندداصوصخ

 یرادا هصاخاب یراهقظو كرلرظاب لوا 0 ۱

 ۱۳۶۱ یلوا زاسءراس هنالامعتسادوس ء ادا « طقف . قذبا
 لوح هلا یرورض كا عضو رانوناق كونو لحعتسم ماط

 نلیدبا عییدوت ههرادا تابش « هرک وص اهد . یدلک هعوقو

 ا ا ارا ندنزوت ییسوت ثانسراهفظو تراظنو لورتنوق

 ۱۳۶ ۱تا یوسو موزا اکو NTE هلاحر قلغم و

 کردقو دو قرالوا یسهحش كنفاشکنا كننعژءر وتلا

 لوح وب .یدتنا دیلوت ییهجیتنون یسهخا زکر هدنلا كن هی
 . ردشم دیا ملست و قیدصت ورغود هتنراهروا كرصع ی ۹

 مدع ذر كتر ندب ر هال مهم E را رظاب ی هد رخ

 ۱ زار زبا ی ید تک رخ لدا هشار اغا
SEO N 

 ]  ۲۲دو : نکقاب :  « Parl. Govt.in Englandدلح یجنکیا «<

. ۲۱۱ «< AY «< Legislature Methods and Forms تریاا ۷۸ 

 ١ اا رک یرب ندنامزرب زواجتم یبهنس یرکی ۲۳1



E PATE 

 عیدوت یهو اق هحالرب نکلاب و « هتشاب ندوب

 5 ق لاها ینعیدول « لکد یالود ندنکیدشا

 هلک اذمعقوم هنیاق هدنرب ندنراعاهجا راهم لوص . ردلوئس
 كیهعامجاهرود ‹ رر دشالرارق یراهحشال ینیدلوا هدننسب قع وق

 هیاوج هضیرع . ردنا تراشا هرانو هدیحاتتفا قطن هدنتادب
 ترضحس تاد ةد راز ره 0 نایدا مد هه ادم

 هنساماع ولو هداعار راد ه هللسم نالف ناینهتسیا كن رادمکح

 هسرولوا كج هلدا لوق ررش ر هلو . یلدا فسا اب

 . ردققحم ناه ناه یسهعا باجما ینطوقس كنهلک و ته

 EN راھ قطب .یدلک هعوقو لاحر هلو هد ٨

 هنسهل دا ثحم ندنوناقر هدنقحیساطعا یضارا نوجا یس

 كنسهنس اق یروسلاس یلوقكسر ره لیدعتر ند افسا راهظا

 . یدشمر و تسس هنسهمایکچ

 وب هرارظا ییلوئسم یلوبقو شيدو كراتوناق مهم نونوب
 نامت هک نوا دن ازم هد هدنرزوا یاعرش كران وا

 لیدعت تحارتحار یرلهحشال نوناق كباراماق هلبتقو . ردشعا

 داټعا هتموکح تک ر حرب هلو . یدیا پیسنر رب یسهملیهدیا
 كنس هم ال لو رموه هد ۹ « یسهط دیا دو ندنف رط یساراماق ماوع

 -ردشمتیغادیسلحم هني اق هنرزواكي و هک .ةدیتتامارع وا 1 یو

SEهدنقح هحال رب زستیها راد هنا اسلک  : 

 ینیدی ولو ثوعب» زا كي هدهسلج هد ۱۸۹۷ هنداح كوص و .ردشلور

 .یدشلک هعونو هدا رص

 كتموكح

 لیدعت

 یرافیلک-ت



 8 نهال نون مر ۰ كتسارمص ما

 «هتیقل ی ۳ ردشک هنلاح هعف و رت ردا هدهح رد وص یس دیا

۳ OF ETT ETE GEER 
 ] ]۱زکقاب هدول :  « Parl. Govt . in Englandی - ۹
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 (ردانتسمرل هجدوب ) كراليدعت شلادبا لوبق « رک وص ندنس هنس ۰
 ۳ ۶ یو زا که ًارظن هر هنس سه

۸7٩ ۹ ۸۱ 
۱۸۲ ۲ ۱۸ ۵ ۲ 

۸۷۱ ٦ ۱۸۰۰۳ 

۱۲ ۷ ۱۸۰ 
\ AVY ۵ ۱ ۸ ۵ ۵ 

۱۸۷ ۷ ۱۸۰۹ 

۱۸۷۰ 1 ۱۸۰۷ 

۱۷۹ ۲ ۱۸0۸ 
۸۷۷ ۱ ۱۹۰۹ 
۱۷۸ ٤ ۱۸۹۰ 
۱۷۹ 4 ۱۸۱ 
A8 ٦ ۱۸۹ 
۱۸۸۱ ۱۸7۳ 

۸۸۲ ۲ ۱۸۹ 
۱۰۸۳ ۸۵ 

9 ۱۸۸ ۲ ۱۸۹۹ 

  JAAS ۸ ۱۸۹۷یر
  ۷ ۸۸رپ

۱ 



 شش ۰

 — ۱۸۵ تب

 هر هم ال .ردشلروک هب داح ترد 2 هلو یر ىدە نوا

 ءزرونمهتسیا كع دردنرابعندتل وغشه ر شو یسهرک E ره

 قاطر شل دا تقد ندنفرط تموکح كنارک اذم « سکعلا
 طقف یعوم یشراق هبهدامر « یسهعا بلح یتقدرظن هراروصق

 قوح یساعوق هنادم یتفلاخ ر یتماعراج هزوک ردق هتقو وا
 هللا هعفادم ىهي واق هحال « هدر ده و . رولوا عفاو ست

Eرر دلی ۳9 لوق لیدعت « « ای قوح < رظان  

 هدب ر وص كج هدا نمطل و ها زا یضارتعا نلیدا ناسرد دوخاب

 نالا هدیرلهشال وب . [۱] ردنا دهعت ینامالرضاح هدامر

۱۸۹۷ ۱ ۱۸۸۷ 

۱۸۹۸ ۱ ۱۸۸۸ 

۰ ۱۸۹۹ ۱۸۸۹ 
۰ ۱ ۰ ۱ ۸ ٩ ۰ 

e, ۱۹۰۱ ۱ ۱۸۹۱ 

۱:۰ ۱۸۹۲ 

۱۹۰۳ ۱ ۱۹۳ 

۲ ۱۹۰ ۱۸۹ 
  : ۱۸ * ۰نو ٩

۰ ۱۹۰ ۱ ۱۸۹3 

 یناکما نیمطت یرلوزرا نلیدیا راهظا رظان « هرک قوچ 1
 هطبضم < هرکو ص . رایو« ینکجهدیا ققدن ینفجهامالو بولو
 .ردیا فیلکت هدامر هدنروص كحهدیا نون فرط یيا هدنسهلح ره

 :ردشاورو" امر تقدنایاش كنو هد ۲۳ كنزوع یسهنس ۰

 هک :ادفع یل فراعم. نلیدبا سیسأت نوچما نیساکا!لاغ « تفلاخ



 کلی هنیب اق

 هل رانمجما

 ینابسانم

E EE 

 ندنفرط رلرظا تالاا رک و دا رد اتم یافت

 لیدعت ر نالوا یتیما زا كم . رولوا كعد رد ثل دا ارحا

 لوفهلا تالکشم هسلح هسرازعاتقفاوم رلرظا « هلی یناکت

 نداصوصخ هحیلشاب ندا رادهقالع یعوم هدو ریلی هر دتا

 یفیدلاق هدرادتقا عقوم هلع ءانبو ینجالوا لوئسم امامت كنەناق
 هننامره نو و كراشیاوا هدم  Eیح زال یساعولو

 . ردیسهحش رب یعیبط كسسنرپ
 E ها هر هظح الم شب ندرظن هطش -"

 . ردزناح یار كوو ییاسانم هلرانمحتا فاتخم یهداراماق

 تولغم <« هسرویلک مزال قلوا لوئسم ندنتساس كتلود هن اق

 و ل هسروینولو هدن رو تام نامز ینیدلوا

  «طقف .ردا اصتفا قلوا كلام هدهنقح ظن ینا عور كتساس

E۳1 ءرزوا یعولوا لیدمت و یی یر )  

 هک - هسریلیدبا هلاوح هرانمجا ماطر نايا ولو هدنسهرادا تحت

 هصاابو هدراتهوکح ندبا هی وق ینلکش دنتسم هب وتنلراپ كتم وکح

 ندنالیدعت نایدا ارجا اب هلک و ته - ردءهلو هدهسنارف

 ہم

 ییدهمنکب قترا دوخابقع ولو هدنملع كن راهحمال یدنک ینالود

 سلم هکنوج . یدشعا تا ندنغیدامالو تقو هدهحرد نک

 یلساسا یاکحا كن هحال هرک وص ندقدلوا لوغشم هلثیاوب هعفغد كوص

 طلاب تکنیک دون اتا وک یدروینولو شل ,دشیکد هدنروص
 یفیدلوا شااب هللدصقم هلازا یادیقتت نلیدا نایءهرد ندنفرط تەلاخ

 11215 . ر 4 .Sêr آشکار 741۰. :x دا ناس



#۲ 

 هدنسش راق یتش قمالعاب یاردقم ی هنناردقمم کر هم ال رب

E 8هتسیدنک هز تساس رم يیدشا ناا یدنک  
 هتعضور لکشم 8 كماهعفادمیتساسر نایردتا لوقهلروز

 تایههدراتلمقوحر یهدنسهعطق ایوروا « رالاح هلو .رشود

 .[۱] ردشعالفیمضیتموکح «شمالهطلابیذوفنو مکح كن هک و

 هرانمخا كن را هح ال نو ندا رادهفالع یوم « مدد را

 قید و هدبرزوا راتمحا دوح ومو یساع ولوا هل ا وح اردات

 ندروذحو هلیئروص یساعولو ذوفو رثات زاح كنسارص

 ۰ ردشل دا نامات باتحا

 تیاغ هصااب و یرامهم كا هدنجنا یرلهمال تموکح
 لب یو اوا هدتهام كج هلس هد | دلو تاشفانم لتدش

 E ییمحا هم و تک راد ود 3 راز دبا ها وح هرات

 ىج ۲ » Les ministres : Dupriez ; زكقاي نوجا ه.نارف ۲۱ ]

 Governments ‘and ۳2۲۱66: ؟ ۶۱۰-۱۳ 6 6۰۱-2۰۸ ء دلخ

 درود : زکفاب نوجا ایلاتا . ۱۱۱-۱۱۷ « دلج یجمرب « 111

 TN VSN دلج یجر € لوول ANE WAE دلح یجشرب

 فالکت ندنف رط نمجاو یطامضنا هقرف رر ییطق اهد « قلانف هدهقیحلب

 یسهلک هعوقو هدناکش لیدعت هنسهحال توت تالیدعت كح هد |

 < دلح ىج ر « هر ود زکقاب ۲ ردشل دا فج هلبا ی روح

 قیقدت یرل هم ال يعم یر ندهنس شر 6 هدهسنارف 4 رب با

 .ردشع ولوا هماقا رلذمجما یاد هر كرلنمجا تقوم نلیط الیکعت نوجا

 زمکیدتبا ثحم طفف .ریلیبالوا یرلهجیت یبا كپ هدرلدهج راس كنو
 . ردنلمهمرلکد ندو ینسهلا زا درو ذح

 -|یغوا هتفل اع

 رلهشال ناي
 هرانمجما

 زاردنوک
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 زار هسیا نمجناو , راریاینا هرک اذه هداراماق نانالپ وط
 .ودکعدسلح تاذلاب شعالپوط اع ههرک اذم لوصارب لقرف .

 یعومع . ردلکد نما ر هدانعم یصوصخ زمغیدالل وق هدایو

 ,رلیردنوک هرانمحما ختم یزا كب ندرل مال ندیا رادهقالع

 هعقانم لتدش ء رنو هکر لی هلیئد قرالوا هموم هدعاق رب

 هناکی ۰ [۱] ردرلهشال نایالوا رناح یتهام ر كحءدنا دلوت
 نوتسدالع . ردا ثدح هلشسانم رانمحما یاد « تالکشم <

  ۳ا ا فیلکت ینسسات كراو ادا هد
 ناسیراقج هال اللوق هدققدن یران وناق ندا رادهقالع ییعفانم

 رک وص ك « ا ندحرابوا ۱ یدشمهلا

 روس انااا رع هراتمجمناوب لر هال .دتهام ۶ ۳
 نوزوا هلتسانمو هد ۱۵۰6 « اربخا . [۳] یدشع ولوا لوق

 دیدح یترج هبءرتلکنا كرلببنجا . یدتا نایرج هرک اذه رب
 هدرل هتسوت هک - هدن رب اكتر هنس VAI SNA“ E او ]1[

 باسح ینغیدلوا شع الپوط Oy چ اق هلتزوص هلب را هد وتل راب

 یصوصخ یر وکلای ندرلهشال ییدردتسا لوبق كت.وکح - مدتا

 ۱۳ لب یرکید هب یرب هن كرلهالو . رده ولوا هلاوح هنمجما رب

 ندنرظن ٌهطقل یرلمایغورب هقرف هدانا ینیدنولو هدهرک اذم تح
 . ردشمهم ۳ ترد هنساع داب وط یار هلرل وصا هل را

Hans. , 3 56۲, CELXXV, 149 ]۲[ 

 ۶۱ ۳۱ هفبحك « ٤ «یرهس ىج ۳ نک قاب هدراسناهالدم [۳]

AGS / ۲۳ ۱۱۵۱ a ۲؟ ۵-۸ ٩۱ 6 ۲۳ ؟ ۱-۷۱۳  

 . ۲ ۵ هفمح ۲



 تم ۱۸ تس .

 هلاوح هنسماد نمجما هقوقح لئاسم یراهال نوناق ندا
 ءیینهفاک كرا وعم ندا ارتش همت ادم .۱۱] یو

 لوق یبسنرب یعومع < [۲ ] هرزوا قلوا اسم ن هلربح ریسه

 زن كحصرب كفصو وب نالوا هشقانم لباق طقف رایدتبا ملستو
 ترجاهم ۰ رلیداماشالک | هدنسهطقن ییدهعا بودا لیکشت
 نبمت ینکیدهّما بودیا قلعت ه هلئسمر ورونوک وص كانسهحال

 روقلاب رتسم . رایدلن را" ندر رم درو لسا 8

 هحرد رب یسالوا راح یتهامر رورووک وص كن هحم ال رب

 یغیدل وا سشمش۵الف ای كى هدودح و كم هال و و یغلدل وا یس هلم

 ا ندا لیکشت لکنا یا اد كەمال . یدسا ام دا

 ندهشال هدهعامجا رود وا تموکح تباهن هکیدقوح ردقوا

 . یدلوا روبح کمک زاو
 ینغیدالوا 0k یتهام ر روروتوک واتس كد هح ال 3

 صو رعم هتملاحم ر چیه عبطلاب 6 كم هل وس 1101-۳۵

 یساس هفرف كتفلاع نایرئس ۳1 یش راق کوب ىح « ییغیدالاق

 ءالثم . زما هدافا ینسانعم كما اعدا یینیداع ولو رادهقالع هليا

 هحال لا نانولوا هلاوح هرانمحا یعاد كتموکح هد ۵۹

 هقرفهدنر ره كرل لح ص یهدنروضح اراماقیرب یه كنسهبن وناق
 ء هرکوص ندخرات وا .۰1اةتع, 4 56۲. 02006۷, 1086 [۱]

 .یدلک هعوقو اهد ساب  هقشاب هدنس ۲۰ كنترام ا ۱۰۷

 ششیک د زار یرکف كب هلرمج رانه هرک وص ندح را وا [۲ ]

 ۰۱۱۱۱۱۱۳ € Hare, 4 5 XXI 0260606۷ , 1012 .ردسک



 اکو ۱

 ۰ [۱] ردرا دبا عضو هار هدنروص اردا ساع هنمارضورب

 چیه دوخای نایاع ولوا هشقانم قترا یرلدسنر یعومع رانمجشناون

 هدرلهحمال نلیانولوا قات یک سل دا لحندنفرط اراماق هسلکد
 ۳۱ "راهم كيتق# اب لکد الاسم تستر یساس
 نما . رارولوا لوغشم هلبا تاعرف نرتسوک جابتحا هقققدت رب

 هدنیهام ر كج هديا دلو یمهئسم هيم وم تسابس مهم هدنس هلح ی

 .یدروم هتسیا كل دما هدافتسا ندرانمحش او نوما ران واق نایالوا

 ۶ 1 قوح .یداع واواتیامر لماع دوهو هد ادب طقف

 رببعآ لمتعسم «یرلهحال نوناق زاحیتیهامرب رورو وک وص ك

 كتموکح «هفام عه ۰ [۲] یدنولواهلاوح «هبیراقون» «هحینیجوم
 .ردشماع ولوا قیبطت لوصاو نامزر چیه هنیراهحشال مهم كا

 هد۱۹۰۱۷ هکر دیالودندن و . راردفسأتم ندنعدو یشک قوحرب

 ر هنسکع او كما غالبا هدرد ییرادقم كرانمجنا یئاد
 یرکف كمهلا هلاوح هرانوت یرلهشال قو و هک دمر و رارق

 رورووک وص كب كمکحو . ردشلاق ضورعم هتفلام ردقوا
az 3ء :  

 ا هرلیار نایرب و هلسروص هال ربا كا رلث وعیم 4: رو ۲۱ ]

۰ ۰  ۰ ۰ ِ 

 «رلرب رب و کار E ه صز هدف رط رب یسهلضف ند رونود هدب وا ندا

 ۰ ۷ ء
 ه دف رط د هدیزوفود هد وا كان رلث وعم» تفل ندا كارتشا هار

EN 2 1 ۰۰ ۰  

 قلیج هقرف « هدنسه راد یایعورب هقرف اکو هسرلرب یو یار اکرتشم

 ۱ . مرومد یار وب شل ریو هایحور
 یجنکیا كنمجنا کهدنفح (هرک اذملوصا ) یساراماق ماوع [۲]

 ۱۳۱ ۰۱۰۲ ۶ ۱۱۳۰۹۸ ەم ۱۹۰۰۱ «سیام ۲۵ ۰. یروار

 . ردهدناق یراقو یر هطوا كرلنمجما ااو 4:0 ۱ هفر )



 ست ۷6۱ تب

 هدنقح یسم هل دا قیبطت هرلهم ال ندا ساع ه هموم لئاسم

 قلحهقرف E ینیلکت لیدعت ر نایرو هنسهطضم كنمحا

 ۰ [۱] یدلیدبا در هدنسهحش ارا شعالبوظ ندنرظن ٌهطَش

 رام ES GE GLE لید كدر ادم لو

 رامجنا یئاد . [۲] یدلیهل رک هلیتروص تعجام هنیرارق
 و یدراهسلیدیا رصح ا ناز

 ر هاد و ته هلس هدلاح یرلقدنولو هدازا ندنلورتنوق

 ۰ یدرلزاماراقح تالکشم

 - ولو مدل ا یذوم ن تاشوخت را 8

 EOIN مرد ر را

 ترک یار ر رکنا هدرامآ ےک ا

 كرانمجا بختم كرك نوكوب طقف . [۳] یدرولوا دوجوم
 قين یهدنسارا رلهقرف هداراماق تاذلاب كرلنمحا ا 4

 و و دتسل وا هدعاق ر یعوم یسهعا لی ها یییدل وا 9

 هدنزاو» لاح ناه ناه هداراماق رلهقرف هد ۱۸٩٤ « الثم

 كب یتّنک | یهدرانمجنا كتموکح نوجما یراق

 رازکت اتکا ر هلضف اهد قوح راراکهظفاحم طقف . یدا

 و هد یراقلاضعا یهدرلنمحا < نامز یرلکدلک ءرادتقا عقوم

 . هغی ىج ۸ « اذک 1
۳13116. , 4 Ser. 1262611. 873-9109 IY 

Hans. , 3 56۲. CCEXXV, 300-307 LFI 

 كرلنمجما

 هدننالکشت

 رهقرف



 ست ۱٩۲ تب

 یاد ۰ ۲۱ ] یدنولوا دیر هدنروص ی بسام هتک

 . نق ندنفرطییمحما باخت ا رثنمحما بختنم هرک قوحو راتمجا

 هب هق رف هدرادتقا عقوم هداعلا ىلع هدننمحا ترا ۵ راریلی دیا

 ۱۳ رددوجوم اضعا نسب ندنفلاخ ا اضعا نوا تاوسنم

 فاکم هلیقیبطآ . ردرلهسمک بحاص ههر رب كوت و رلتوب
 هاققدم كب كراتوب هدرلرظاب . راریای یرامسنءهز یراقدلوا

 یراکدتسایلعت كاسرل هال نوباق لع و یصوصخ «عیطناب و ۲۱ ]

 هدب ر وص یطق اعاد هدەرلنمجما بختم نوو . ردد لماش هرلنمجا

 هدنروص یصق تبن یهدارا هدرلنمجما یاد طقف . زامانولوا قیبطت

 بکس ندنرلثوعیم اجوةسا هصاخاب « هقیقملا ىف . روولوا هظفاح

 قر ندرلضارتعاهحیلشاب نایدانایمرد یراق هنساد نما اج وقسا

 هدنروص ر ورغود قیبسن یهدنسارا رلهقرف یهداراماق كنمجما و

 كول » روفلاب رسم هر هری اف یا ی يش هقیا 11

 < درفت نوال هلقلوا لوصا رب دنتسم ه هنعنع نکا
 ۱ لاحهمب هسروتهتسیا كالا هظفاحم یساسا ییلوئسم تام وکعش
 ینردلوا شماع ازاق ی رل دامعا هکلاتحا و شمهل وس « ینغبدلوا لوصا ر

Aیدشهروص یغحالوا ه یتیءعضر كتموكح هدنسشراق رلنمجا  . 

 ظن هطرضم هروک اکوا ردنا. لید ی هسن و اق هحال رم نجا

 تكحهک زو ند«تواق هال وا تموکح اب نامز وا . یدریلسهدا

 هدنسهلحص هطبضم ییالیدعت و دوخای كحهدیالوبق یک یندلوا د ءخای

 ۱3۳ لب لیاقات هسسیا و :یدیا۶ قفتهفیلاخ کچا فررط رم
 یتیفیک ییضو نوا ندنفرط هلک و تده ر لوگ « ردا ثادحا

 ما وع . ( .a15, 4 Ser ×11¥, 1132, 6-1135 یدراقوص هلاحرب انعم

 N نکقد هنسهطرطم شن کیا فدا که دنفح یساراماق

ANI2: 2 2  



 ی

 .[۱] راررتسوک تربغ هکمهّما هلخادم هناباحن | یرلقداب

 یدک. :تموگس < یلوا تالاهرهت رک را هم

 .نمهبدب ادعیفاک «هسصهدناارجا تاقدض هدنرز وایرارادف رط
 «کنوح .ردقوت ماو كوو كيون نوجا رلنمحما بختم

 ۰ 2 “ ۰ 3 5 ص9 ۳۳۹

 هبف فلت قوجر مهم هرانمحماو «هرزوا یيدلوروت هدیراقو

 دود نکا . ربلک هعوقو ۳۳ NF كرل هم ال

 ندا لکشت هدننمضیمارجا تاقشح هک ردراختفا نایاش نوحا

 راد هنکیدلیدا ارحا تاقسصت هدرانمجحما یصوصحو یم

 دوخای كننمحا تاققحر هدهرتلکنا . رو هل دشا زوس ر

 9 ر ۳ ی » ۰ هر قوح یسهطضم كتنوسسموق

 یهدنزرط «ردلل دابانتجا ندنرارکت اهدر طقف ردشماع ولو

 رار هلقلاق تراع ندنسهدافا هدرالکش فاتح كساسا رب

 یداصا هدهرلر و ار یواح یادم د دش ھوش رل هرادا یمسر

 كن یرتاتو دوش ك رک دچا یکاد ۰ | روت ولوا

Hans 3 Ser. 000266616 126 ۱۱[یرلسبر كرلنمجما یاد » 

 راس ر رلتو . ردمزال ق:ولو یرطیب ایعطت ع یک ی سلح
 كسلحم هدنرلجما .رلریلیدبا باعا ندنرلارا یدنک و ندنفرط یسهحز

 ةعالر كتموکح ایرئک ۱ ۰ ردراو تاذ رچوا بومذم هنسهقرف یه
 تم او تلی اد 7« توسد هول اع FEE a كنهن واق

 .ردعقاو یيدتا

 نمجا یه دنفح یه رام اش رفآ ونجح هد ۴ هصاخ اب [ ۲ ]

 یس هل سم Ja هد۱۹۰ ۶ و .Com ۲۸0۰ 1904 2, 1 یس هطضم

 Com ۳۵۲۰ 1905, ار 465 ۰ هطیضم یهدنقح
 E شیک اح كمي هرتاکا

 كتموکح
 ی هدرلنمجا

 یذوش



 نت يا

 لادتشا هابرهحشال كتموکح رانمحما و « هقیشلایف . ردیهاظ

 كناراماق هل راتعا یرالکشت كرک یراهرظنم رک «نامز یرلکدتا

 وج وه رلاريص ىع ه«یشراق یثراف . رار درون اینم را

 كباربص كلبا رظاب ۷ هاسهفطو هعفادم ینه واق هحال

 انو .روژوظوا بغا تستر هدنجوا
 راثوعبمنایاع ولو رضاح هدنولاص .[۱] ردیا لوبق ايو در هنمان

 هلهجو ینیع « نوجا كارتشا هرایأر نانالپوط هلتروص هل را
 ءنامز یراقدنولوب هدرادتقا عقوم راراکهظفاح . [۷] ريلبریغاج
 یماعالبوط یر هدنقح هلثسم رب مهم نوک یسهنریا ءرلاضعا
 راد هنموز یرلاع ولو رضاح هدنمحما ندنفیدلوا ظوحلم

 ء راروب ها لامعتسا یلوصاو رللاربل .یدربلبردنوک رل هين وعد
 نمأت یرلا ولو رضاح هدرلنمجما كنبرلرادفرط «هرک قوحو

 هب هم ون اقهحشال رب هقشاب ندو .راروناغوا هالکشم هدنص وصخ

 كلا هنیذوفو مکح كرظان هیلع ءاسو نالوا رادهقالع قوح كلا
 ندا قلعت هتراختنم الثم - كراثوعم ناولو داقنم زا

 ۱۳ ۰ تكتیراپومم الرا راتو هلع هدراهلت تم

 . روشح تالکشم اب هدندنزو یرلالوا موادم هدايز اهد
 اراماق تاذلاب یذوف یهدنرزوا نمحا ر كتموکح « طقف

 یتاشورفم یتح «یتابیترت كنولاص ینج هنالپوط تانمجتا گوی وب » [۱ ]
 ,HHa1s , 56, ۱6611, « ردشل و وشود هروک هتنرکف یتموکحهقرف هلس
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 ا ا

 (TEAR ۶ هدیروص سوسح ندذوه ینیدلوا ا دن را

 . [۱] ردراکنا لباق ربع ینیدلوا هحرد ر مهم هن هدلاح یه

 ۳ هدلاح یه . رردلکد عبا چه ناه ناه هنحور قلجهقرف
 یار دنتسم 2 و 9 2 3
 كرل همالب وط ۱۸۹ زمغیدرب دی ی رلقهس اکیا ۰ ردزا اه د ندنک هداراماق

 را تخم هد ۱ ۶ هکر ولوروک هسرلیدنا ققد یر هئعب ۱ ۸۵۵ و

 و ندار ترد کا ناتالب وط هلسروص« را هدرلنمحم ا

 هب راحت و هو وھح لاس ۰ یدشعا 3استتا اغا هق رو یوا

 ندنرظن طق قلبج هقرفیسکیا زکلای هد كران و و شم الب وط یار

 زو کیا ناالبوط هلیروص هل ربا هداراماقهکو لاح ۰ ردشاک هعوقو

 نابرح و هناساسا هف رفیدرد اک زو ندر ی ا قرق

 رابآر دنتسع هتناساسا هقرف هدزانما هقشاب ندو . 8
 هدرلنمحا بختنم « الثم . ردنا راصحا هیهلتسم چاقر هحیلشاپ

 هب ربح روما یم هعفد ید نوا ندار چ وا ۳ ناب الاب وط

 كل رلرکید ۰ یدلک هعوقو .هدنمجنا اس

 ۲۰ ۳۱۶۵ هو رق یس هطیضم ینکیا كننمحا ی-اراماق ماوع ۲۱ ] ۱

 . ۳۱ 6 ۲۸۰ 6.۱۰۰ هل

 كى تعض و OE نمجما ییہط رغ که اج وقسا [ ۲ ]

 . یدسا میظس هطءضم هدنفح هحال ۲ نکلاب ناو . یدبا لقرف

 لر هلتبسانم و ِ یدا یمهحمال یس هج دول ۳ ایج وقسا هدوا

 ه یدلیدا تعجا ص هرک چ وا نفع هب زرط قمالیوط یار هلنروص

 . یدشعا ددانتسا هتناساسا هقرف یر نارك كرلنو



 بس ۱۹ تن

 هراس و یراحتسا یضارا هلئدم نوزوا یهدایحوقسا یدرد

 یسهنس ۱۸۵۵ هسیاقهوب . [(] یدسا نایرجهدنمجا ی هدنقح

 هل را هدرانمجحلا یصوصخ . رایراح هزوک اهد هسربابای نوجا

 هطق هقرف یسهاد ر ندیار چ وا شعلا نانالبوط هلیئروص

 هدحوا یللا تسسنو هدرانمجا یعاد . یدلو عوقو ند رظن

 . [۲ | ردنا قلعت هر هم ال ینع به هدهعفو ییلاو : ردشل ا

 ندیار یللا زود چوا نانالپوط هلیئروصء ربا هداراماق هک و بلاح

 ناب رح ند رظل هط مت قلدح هقر 9 ىس هعف د ییا قرف 7۳ کیا

 ۳ یدشعا

 هقرُف ا ۳ هب راجم و 43 ووح لئاسم 2 ۲۱ ]

 هروب اق هحالرم قاعتم هیاسدک یار ییا نانالیوط هدنسدرتاد نیاساسا

 ۰ ردشمهل دا فلک ندتموکح هدول و ردا تبسانم

 ا یانیرد كلم « تعارز یهدنقح ادنالرا [۲]

 هقرف ۶ لوما نانولوا بیقعت نوجا ىسام لاب كياسح و [۳]

 ۱3 جا و دفع كل وصا کا ثح هدنباب « یوق كن رلهطبار

 نایدا عبط E یوام فاتح ا قم کل ك راي ار

 . ردعم 11 ندن رل هط.ض»

 . راق.ح هح دن یگ تك لىةف .ریتس هل دنا هیارا هد هلټر وص ها الف

 ی” و اع 4 قرهنل | هقمق دب رظن هو 3 ا موم زر وکلا

 هنمارغ و رب هقرف هدتب-ن هب كار هق رف » «نداملفای یه هنس رلپ ۳ شل وع

 هب هج وس هسرول وا قح هل رب دشا رآ E شەر و و اا

 : زرولوا سرت د
 الغا نم ؟ ۸۰م هداراماف : هد ۱۸۹ ع

 ٩۱ 7 هداراماق هد ۱۸۹۹ ۰ ۳ 7 هدنرلمما تراجم و قوقح

a a E کا 

۲ > 



 تا ۷۱۷ تم و

 شیاریهداراماق هتناساسا هقرف كرلیار نانالبوط هدرانمجما

 قوحالا 6 هر £4 درا ك یراسسكنسامالوا عبا ردو

 كرلەحمال نانوقودقوح لا هنسح قابج هقرف «ندما دلو فالتخا

 ندنو .ردیاماع ون وا ینکیدهل دا هلاوح هرانمجنا نامز ر چیه

 یگاد ِ رد وش هد باس ر ۳ نابالوا تسمها ات زا اهد ۱

 یا تیک و تکه یو تاتو ها
 یسهبدسأت ء وق هلع ءاس . ضەدياأ دد هب و عود ندو صعود

 هتم وام فلت کس قیلکت لیدعت اصعل 6 هم. ای ۰ ردو 3

 قوا اب رظان هدردمو . ردعقاو ییدلیدا لوق هدنمجما او

 ها راماق E فل هط صم دوخاي رر و را هلو

 ینیدل وا لکشم نوجا رظا 3 وو . رو وشود یهمر دتا در

 هد ۱۹۰۰ ۵٩ ۶ هدنرلنمجما تراجمو قوقح ؛ ۳4 هدرلنمما بختنم

 تو رای و قوقح ۸ )ی هد رلنمحا ت 9 جک هداراماق

 ۳ 2۳ هر 7م ه دی رلنمجا

 قیسین كرار .ییدهعهوشود یتاساسا هقرف هد رف یا

 : ردت هچورپ

 6۳:۵ ۰/۰6هد رانا فیتنم ٩4۱۳ ما هدا ران - هد ۱

 A ۱۸ هداراماق هو A E A 1۳ ۳ تراجم و قوقح

 ۳۹ ۳ هدنرلتمجا تزاجم و قوقح 3 1 0 هدرل:مجما تام

 قوتح ؛ .EE ٥ ا بختنم ٤ -- هداراماق هد ۰

 هک و

 ار | بختنم ۰ یرادقم كري 1 دز« هتناساسا 48

 .رد ٣ هد ۷٤ نوجا رلنمجلا یاد < ترد هد ۱ ا



 تافراصم رب

 ی

 ییکشت یمجنا
 رلف لکت ه دنقح

 ری

 هرلشیا كج هاب دا عیدو هراتمحا هسووسم هتسیا قع وق هب کلهم

 . ررتسوک یتکیدلک مزال كما لوبق دح رب
 رانمحما نوحاقبقدن یرلتاص.صخ ییدتا بلط تكتموکح

 لق و . سام ال وا دوح وم E ت دش ا ا

 كب كيو [۱] ردشم دیا ET قوح لیکشت دلرانمجما

 ۱۳۳۳ اراق ماوع < ردراو هدیمس رب نا
Eنوا دقنن ےک رح طخ كنهرادا « رک اذم ندا  

 ك رلتاصص خل «یسهلام ته> كي هلئسم .ردددکل دیادع هلسور

 ندزوک یسهطش ییدالوا بولوا لتلباق هصشم ءهلضف ندیدح

 دادعتسا هاها ۳ یار كیاراماف . ردشلاق قازوا

 ندشنرط نما 71 یکاد ابو ختم كن هفظو و کیر مو نا

 ۱۳ دتعع ولوا دع ییط كم ىج هلال اب هلروص نسح

 «یدماهس وا قح هقلاق کمر دشدک د یرلتاصصخ ةققح نما

 هجدو <« یک یراقدای كن راتمحما هجدوب هدنراوتناراپ اپوروآ

 شا زواحت هقح ینیدلوا زاح كتهوکح هدنتفک یمیظنن
 ندتم وکح رصحنم كنافلکت نولو هدنناصوصخ هلام .یدرولوا

 لانو و هکوللاح .یدرشود هکلت یبسنر یمالوا رداص

 8 کنهلام مه كنبذوفو مکح مه كنهاکو تئیه رب لوئسم
 «یام ۷-45 46 «دلج ىج .Parl. govt. in Engl : دو [۱]

 یس هطمض» كنا ئ ةد 1 لوصا كرل هج دود ۰ 6۵" £

X11, 27.یروار كدنمجا هیلموهبمومع تافراصم ۸۵۲0۰ ۳۵0. 1888, . 
COM ۲20۰, 1903, ۷], ۰ 



 ا و

 هلا انتعا لاک ینراصم نالو عوقو «ینمجما تاباسح .ردیشاط

 هراتاصصخح ناینا لوق ندنفرط اراماق كرلنو كرەدىاققدى

 .زامالوا یثر یلربخ ندنساع وکه ادم ینکیدهعا بودا لیاقت
 E ۳ رک یس ەعوخ تشه كيافراصم « هداربص دارا

 . ردالعا تیاغ هدیساعولو هدرلفیلکت هیادصتقم هيا لباقو

 یدیقس كرابش شمس بولیای وا رھ دا راتک رج ۳

 قاط رو هدهموم .ت و وا لابقتسا ؛ ررک هتسهحاس

 يما غور یسایس یدنک كتموکحو ردبا اوتحا یرلتراشا

 .زاع وقود هلت رح یهدنلو قمالرضاح ینسهجدو یدنک و قاب
 ۱۵۰۲ > نما دلو کن برق هلم و هم وع فراصم

 ینمسقر ایو یتیفنص ر لر اتاصصخ هتسه «هدنسهطضم ی هدنسهنس

 رادف رط هس کف كمو دتا قفد هاتف رعم نمجا رب ختنه

 بودبا صیقن یتیلوئسم رارظان كنمجنا و طقف . روینولوت
 یراق هثب رکفو و یدسا فا 113 ES کج ه هعا

 یسبرجت كراتکلم رکید ۰ [۱] یدنولوا لوبق هلا یأر یدب
 .زاک ندلا كم ها ملست ینفیدلوا یلقح كتیلقا هسربللا هتقد رظن

 قیقد ینسەعو ته كنهجدو نمجما نالوا ثحم عوضوم
 ینجال وا حیع زم زا اهد ن وجا تم وکح هلتسن هنمحار كج هدا

 هسیا قجالوا یحاص ذوفو مکح زار نمجناوب هدهسیا ۹۰1

 ه صوت ینسارجا تاصقتت ندراتاصصح ضیب _هدنسهطضمو

 01°. ۳۵۳۰ 1903, یرولار كننمجا هیلمو هیمومع تافراص« ۱۱ ]
VII. ۰ 



 - رشت تنلفاق

 تلصاومهس دو

 ردشل د ۱

ETN O 

 هنتعضو تاقر و ترفانم هلرلرظاب ندزوو هسا قح هّملاق

 . ردهدنادم هدیحهشود

 ا ءتفویبدسا فلکت ینلکشت هلراتتحایمئاد

 داقعلا هدامز ییع ییمسق رز كنسعاسم هما راماق 9 ند رلهناغ

 كرءر و یتاکما كما ارجا هلسهطساو رلهحرای فاتح ندا

 یناحلوص .[۱] یدبا ترابع ندق.ریترا ینسهیمیرمذت تیلباق

 لمکم یسهیصع لج یسهراج قعای کیا كرهک ندنسهروا
 ۱۳۳۱ رلیالک نوخیوا هتنوضعر شما رک رع هادنروص

 الوا فلأت لباق هللدوجو كنالکو تهر لوئسم «لوصا ون
 یاد .روین وروک ی ردشل دا لاصیا هبیمظعا هجرد كج هل

 مولا طقف <« ردراشعا نیمات ردق هبهجرد رب یهباف و رلنمحما

 -الوا هبف فلتخم اهد احس هراهشال نانولوا هلاوح هتنرایدنک

 دع تمکح و لقع قفاوم ك ییدو هدالرهال كجملم
 ۳۳ نوش قمرترا یتالوصحم كنعیرمعت سلخ مهلا

 .یدیولوا غالبا هدرد هدنس ٩ كنناس ۱۵۰۷ یددع كرا:محا

 ا هلاوح رانو ككراهحشال هکدمر و رارق هننکع سلحم
 یرلهمال ی هدتهام EN ص كناحالصاو .ردشعا ررق

 كیاراماق < E î ندرلامحا و هدهحرد هر

 «هیفامعم .ردلکد مولعم نترات هب ی ردق قعاب نواق

 .ردهدازا ندهمش ینی.الوا دودح یسهعیرمشت تلباق كوتلراپ

CELXXV., 145-140 [¥]12105.ر 3 96۲. ] 



 ین 4

 یک ردشلاق زا كب دوخاب ودشمل دبا تلصاوم قترا داو 8

 ر نالیرا هدنروص یصخش هنیرایدنک راثوعبم . روینوروک
 كټ راناح هراثوعسرلءهرک اذم «هسرا ما ادف هدیامز قجهحراپ
 هرک اذم تیافک و هتنراهملبهشیرک هبهثقانم ردق ییدهتسیا
 هدرزوا تاعرم نو و لوح وک كوب ون ردق هب هڪ ولوا فلکت#

 هنیراهمدلو- زوس رارکت رارکت هدنروص كجهربو قلنیققی
 عیسو اهدیدودحون هسزاملشاصبق هدزرط كحه هجا هدعاسم

 9 نوو یفوم كنساراماق ماوع اا .ردقو ناکما کما

 . ردلاماع ون وا هدیغیدلوا هتساو هنسهظفاحم كراش

 نولاق هللایقفاومو یار ماضنا كىوتنملراپ كەن اق نیا

 عضو . رولوا سل ديا هغلابم "11 كب هسرتتهلبوس ییدتنا عضو

 منم یتسالوا یشیا تیرثک ارب ییناخیم فرص كتفك نوناق
 < هنمیدوت راهحمالو رار رفت اصخش كرل وعن « لاح هناکی ندا

 ندنسانوایرلقح هل دعا و دق هلتسرح لاک ی رلهحال تا

 ارجا رثأترب ینک و یدنعكنهاقیالودند و هفامعم .ردنرابع
E ٩۱هداز | ًاماع ندمت هنزکف كن وتنراپ دوخاب  

 ماوع اما هنیاق .زاکمزال یسهمدللا دانتسا هبهصخش ةعلاطم ر
 ینعامراب هنضمن كن رنک ۱ یهداراماق هصاطاب و كنساراماق

 هتسادافا تكة و تات یردعکلع اب زر کما یک
 -رادفرط یمسقر كوو كنسهفظو .ردساسح اعاد هدیشراق

 طقف . ردنراع ندکشا هدافا و هصالخ یراوزرا كنترل



 - ۲۰۲ تب

AE.ردلهعا لوق یراهحش ینیدلوا لصاو ك هنداق  . 

 ۱ اك ا هدصوصخ یلاصیا هلعف هحاس کراهبتن و
 را هد ها هتک امر نام ناه



 باب یجنزکس نوا
 E ا هني اق كنساراماق ما وع

 هدنرزواهرادا یعضو نوناق یناسانم نالوا هلا یساراماق ماوع كن هنساق

 كلام هنالبدت هدهدناصوصخ یئارجا یک ییدشیکد هدنصوصخ
 یس هبلاطم ماتا تناراماقت ها نوت ون - رد

 یراظن اد كىاراماق کک عضو نواق هلا یقفاومو

 6 هدر دق کیا نه تب وا هراجا کیلو تو یدقسو

 زیلکنا هدهدنسکیا ه . ردر به هایرابتعا ساتما: ء تبساتم

 ءوق ولرود ره هند اق هدب وب هکر وشالقاي هتعضو ر هل وا یعهتسبس

 روب ردشالرارق ین ینما غور « روالپوط هری دن 4 ی هشت

 یيدساینلت یاا ءر وب هلا ضرع هسدشس رظن كباراماق یوو

 كتموکح اراماق هدلاح ره طقف . رویدبا لوق یافیلکت
 هدخاّوم ر دوخای كما لوق هلاح ىلع ۳ یا ارجا

 یر ندرالکش یف كسلح ایالکو لدم اب كمر و یرارف
 . ردهدش رو سا و

 هرادا اراماق طخ ر ناعم هدنصوصخ هرادا هتموکح كنساراماق ماوع
 اردان هدنح چیه عنام هنسهعا ذاختا رارقرب نالیق یروبح ینییقعت تکرح

 تک رح طخ ر

 و اردا كب طقف .ردشمای یو هدارا اراماق .ردقو یشرب
 وا .هدتفرظ نامز لب ردف هتتسهس ۱۸۷6 ند ۱۱۰ ۷



 ها هم

 كب رارقر هلو هورغود ندورغود ءارظن هلوصا کنوک و
 یدخش ۳ کلا کو کنوح . ریل هاب دنا داخلا هان الکش۰

 روصت ناکما هدنرهسلج ماشقا ییدلدنا هرک اذم كنیرار رم

 نالو PR «هدرانامز هقشاب دوخا هل را هلیس و ون رایان ولوا

 .[۱] ردعقا و کیدلیر ورلر رقت ندیابلطینس 4 اتک رح هدر وص

 لو ادا رار رم ون نامز ی گرش در تفاواقح تموکح لوو

 هع وفو یر هلن وت هدف رظ 4 نوا وص «هققشطا یف .ر و ولوا

DES 3نهزوک هسیا هدنحا هنس نوا یلوا اه د  

 هدنح وا وص كل رلت وب طمو .ردرأو IF ترد قا و

 لسقو هدلابقتسا . [۲] ردشمهعا تعاطا هتنانع كسلحم هاق

 یر . ردراو ەد Parl. Govt. in England كدو رال2۰ یهدب اپ

EEN EAL OR ۵8  

 ررش تردزتاح ینعو و هغيجا ندقیجآ هد ۱۹۰٤ الثم [۱ ]

 یداعناید ا ما دختسا ندنف رط تعوکح هک ) نایت یا تاتا: ر

 ا یلناج یلناج هد راکپ وکو باط ین« ریو كن رجا یییبط هرلهلمع

 لصاو ردق هنسهحفص تعحاص هب آر (یدرلروسدیا عنه یس اهب اب یس هام

 یهتسیایبس«۶ ۱1 قیوشت یتعارز نو و هداش رفا ثتموکح .رلب دامالوا

 5 ید ولوا لوق ندالاق تحاح هار هل ر وص الرا ر ره یجنج وا

 نداملعترب نوچ ا لاہقتسا یحیسش ی هدنقح عقاو صار اض# [۲ |

 ال رب رادقم 7 ندناص.صخ ف . رولوا روز كىل هدن | و

 نمضن ییبق رب هطساولاب هلیئروص یلیطعت كلج دوخای یساملیای
 هرک وص ندنشرا ۱۸۸۰ « هسرولوا كج هلدا انثتسا رلرارق ندا

 هد ۸ نآرب زحا Nars رد رذ وش رلرم رقت نانولوالوبق امر هندفل اع



dL RISO 

 ردا مازاتسا یراتیکلام هاکرح یتسب رس كرارظا یبسو .

 «رازالا ههج وو تاملمت حرص نک ردیاارجا ی رلهفیظو رارظان
 ۰ رلر رب و باسح ندنراتاکرحو لاعفا

 رج هل روص وش کام هد هدلامةتسا یساراماق ماوع

 اطا ERS هد هس صر و رارارف قص قص و دم

 كمام هاب یو ۹ رلردیا دق لصتمو هدر وص ر رح یاکرح

 هدنحیغل الاشاب كي هعامحاهرود ادا .ردراورلهلبسو ددعتم نوح ا

 لاوس ,EW راک هياوج هضب رع نالب زاب هب یجاتتفا قطن

 داحما رارقر راده رالق هرله راد هقشاب دارا روم و 6 اراماق

 هلشیا و اتاذ نویسیموق رب کیدا نی ءت كتموکح E Ee یدتا

 یتعارز نویفآ هدیاتسدنه اراماق هد ۱۸۸۹ ناسی ۳۰ .یدیالوغشم

 یکیدتا حقب ووو نالواهدک ا ہطت نوجا قیوشت

 هدنلاح ینمجنا تاصیصخحت اراماق هد ۱۸٩۱ نامی ۱۰ . یدهلبا ناب
 تموکح . یدلیر و اهد رارق ر کید هلام بع نکردا داقعنا

 هدنهل م هت ی د دتسعسع جو نوسسم وفر ششدبا نمت ندنف رط

 Got ۳2۳۰ . ید ولوا اقا م تساي سو I یدتا هع اط م نات

XELIL, ST, LOO, EVs583, لا اصلا. 99در  LX1894  

 REF تامدخ نات دنه اراماق هد ۱۸۹۳ هلا رارق و ( ۰

 یساملی اب ماد اب است ردو ینیدلوا هدهرناکنا كس رلن اتما لوق

 رادپماع E ناه ناه هلدس و « زکلاپ . یدتا راهطآ یدوززآ

 تم وکح ی ندتدل | ینس هعل اطم تنی رلرومام ناتو یا نان ولو

 ( 00017 ۳9۵ . 1993 یدرب و رارق هغ.ا: وق هارحا عقوم یرزارق و

 . یدر الب هناراماق ی رارق و و ( 1۷×1, 689: 1894 1
ASE 2261۷, 7۲1216.  « 

 كتم وکحا راماق

 ر یتاکرح



 هدب روصیدرف

 و تادىقس

 ح.یبقن كرتشم

N n ES 

 هدلاح یههدهسلکد دقن هددروصتسیرس یرارظاب یتح یدارا

 ۳۳ تاکما یا كنراتاکرح و لاعفا ندنرایدنک

 ۳ راو یراررق درک ادم لطعت « ہرک وص . ردا نامات

 یو تاصیصخح ۱ را ریلی هر و هدر ره هددروص یصحوصخ رلث وعم

 تارک اذم رانامز کج هل دیا عاعجا هدنلاح ینمحنا طئاسو قرط

 هنادیقتن هدرلءهرک اذم یهدننمحا تاصیصح تاذلاپ .ردانایرج
 هللا تاررقم سد هر هس زخ و یا لکشت تصرفر

 نوا یسهرود لبطعت « هجدو <« یرلهشال نوباق تاصصخ

 ۲ تموکح هدراهرک ادم یهدنفح یرلر ره یل كسلح

 مدع هدیروص یعطق هتموکح هاب ندرلنو . رونولو یناکما

 ۱۳۳ رو ناب شا یا
 هدافتسالضان ندراتصرف فلت و دوج وم نوجا تیاکش هوتنلراب

 . ردراو موز کمر و تاحاضتا زار هدنقح کج هلی هاب دنا

 هلا یتادقس نلک هعوقو هددروص یدرف كرلثوعبم « الوا

 یرارق حبش ر صش رو هدنروص كرتشم ندنفرط اراماق

 هسرتسیا تادیقنن عون یجنر . ردمزال قمریا ندنرکیدکی
 رداص ندراثوعبم شا عقومذخا هدنسهقرا كنساريص تموکح
 ۳ ا «نوسلک ندنفرطرکید كنولاص هسرتسیانوسلوا

 منکر قوعزا هدنجراخ وت هل ران «ندراطخار هرل رظاب

 دس ادا دح , ردب رابع ندهعلاطمر كح هلسار داوا

 ۳ اب هل سروشود هال یتلعضو كتموكح



SEEتک ۲ 0  

 . رریک هبوجمالب یعومت هرک وص یرلاطخ نلیدیا ثحم هلتروص
 نداراماق ءطقف .رر و هروک اکوا یی رارق هدنابا ایم ومع ہد تام

 ریل هدیاجاتسا یتسافعتسا لاح رد تا هند اق یرارقحش رب نلیر و

 هدنفح هرضاح لئاسم هسلا یهتسس هلک و ته ر لوئسم

 هلبرکیدکی هدرادتقا عقوم كنهقرف کیا كلام هرلرکف فلت
 ك. هنساق ر «یدبا هسالوا هلو ۹ .رذبا مازلتسا یتسهموانم

 هرادتقا عقوم هنیاقرب رکید هلبا مارضورب ینبع بقاعتم یتطوقس
 كرابحتسایس هحباشاب « تابح یمسر نامزوا یدیا هسایهلک

 كبابوروا .یدرولواتل | هنر هش رتنا و هن راهاح صرح یصخش

 کمروشود ندز رگ ینهژهر وتنلراب نوکو ءاي کک ضصعإ

 یرادتقا عقوم < الکو لدس ر طف . ردو لاح نالوا بس

 یرورض قشارب هتفلاحم هلا ما غور ر هقشاب نوو نونو
 سلاح کھا ا یهحش ر هلو تلم < هديا مازلتسا

 هلا یرایآر هیمومع بابا اب هلیسهطساو یرللثم یکه دنان وعبم
 هلع ءاس . ردراکشا کج هبمهلک هعوقو كلدبتو هک دەنا نایب

 تشیه كنب رلتک رح طخ دوخای یرامارغورب یسایس رارظان

 مدقن!هتسهفاک تام راس هراس یک دوخاب
 دوخاب رارىلاق هدرادتفا عقوم هس الود هلتسم ر ناعم ندا

 یالود ندتکر ح رب تیما زاح هدهجرد ینکیا . رلرشود

 نرد یرارق یطوتس رارظا هتشاب ندنو . رازعا طوقم

 شر وربخ هاراماق هر ندر هعوقو ءرک وص ندیمأترب



 هساوح

N Eو  

 یرارح كى ەشقانەر ندمانایرج هلسس الود اک شر یاس

 حاضیتسا كرلزسنارف . ردیلامالوا شرولیدبا ذاختا هدنجما

 « لوصاو . رولوا عفاو یک امام كىو ها هدنم هتسفس

 ینوصت ایو حس كتك رح وا « ینتکرحر درفنم كتموکح
 ۱ نمز هنهرک ادم ر نالو تیام هلا رر ره نمضتم

 یرادفرط هساق یرلر رم و 8 . روبرو یتاکما كما

 نهم هدا تیوصت و نالوا ثحح اوت E را هاقل وا

 هلو وب هدنص وصح ر رم هدر وص قح هازاق یرایار كرل وعم

 طح كرل رظاب هد رل هغ یععاشا ه ۱ تراهءر

oCفاتح كیهعا ضرع هنتر دقو ققد رظن كىاراماق  

 ۳۳ام ل درولام لقوا نامز زمکیدتا حاضیا ییرلەطساو

 .ردکح هلوروک ییدرک هلاح رب دود هکدتک هدنساراماقماوع

 اک ینسهنفه چ وا کیا كلبا كن هعامجاٌهرودر یداع ۱

 ۱ ك اذم كنهناوج هضبرف قحالیزاب ااطخ .هتفطل
 هدنفارطا تالیدعت نلیدا فلکت <« هیاوج هضيرع . ردنا

 هس یه ۰ ردکع د یادم تارا رب یساس ندا نایرح

 هدّمعل «یعوح .ربلک هعوقو یرافلکت لیدعت هلضف ندنکیانوا

 ۳۹ رلردیا را صا هدنم وز صو كرلن واق ماطر نهلل دا ثح

 هر هل اد دوخاب هر هج راخ تسابس 6 هد هرادا فرص یراضعل

 2 لوول ؛ CECA دلج یجم ۲ نر را هر ود ]۱[

 ۰. ۱۱۷-۲۱ دلح یر « رلهق فو راتموکح



۱ E شر N 

 كنىدودح ناتسدنه « اس . رونولو قلعتم هرلهلبم دیاص

 لوو یک یسهظفاحم كنسهکلم تمام كنبح دوخاب ییسوت
 رم و یه ردعقاو یرلکدتا قلعت هنلئاسم هةمو تساس

 ا كرما وب « الثم . ردلکد هلو

 كس رام ۳۳ شعا سالفا « 8 کیدلیرو رار ر ثحاپ

  0نوجا هدخاؤم ىغيدالاي تاسقعا هدنقح یرلاضعا هرادا

 تاکیرح یهدادنال را .ردشلوروک هدییدلب دا فیلکت تاللپدعت

 یرلهل دیاهلخت كاراهسمک شالوا موك نوجما رام رج دنامه هسایس
 هدراهذخاّوم هلبسح یمهلرتسو فاکتتسا ندنرهلحم دوخاب

 تاکرح ماطر ناعم هدنرایضب كلاوحا یک و . رولو عوقو

 هورغود ندو عود كرلنوب .رونولوا ضرع هنر دق كسلحم
 قم لوا عنام هتیرهما لیکشت نیمز ر هتساعالپوط یر هدسلح

 و ییراتو < رکاب ودب
 . راردلکد هدراهعقو ییدنا سک فوقو هلفنلالع ك

 لیکشتنمز هناشقانم لو و و شا باج هلتدش یتتةدرظن كقلخ

 E یادم تو ۶ 1 هءاس . ردرابش راتهوآ
 سر هروک کوا یراتوق « هنمالع ا یرلرکف ك 8

 ه هب ر وا هر وص و « هدالعف . ردشلو تقو لو لوب کما

 یعرکی ءزاماغوا هراس ولخم یالود ندراهلئسم یرادا نالبتا
 تراظن رايا تعم رک فدک کاپ نا

 تالیدعت نایدا فااکت ههیاوج هضیرع یرلرادفرط ندا
 ٤ ۰: نکاح ك هرتلک زا



 هرل رظا
 رالاّوس

 سم ۲۱ تن

 یرادا هدیسکیا كلاوحاو طقف .ردراشلاق هدتيلقا هدنصوصخ
 «یسحمر نلکهعوقو هد ۱۸۸ ۰ یدرلرو همنا قلعت هتک رحر

 ثح ندري دن ر چه نوجا تشدعم نوم كنس هلع تعارز هدّمطل

 یتسهص وصح تعض و را هقرف .یدنا نمضتم قیساراهظا هتسم هلن دنا

 مدعر ینتس ولغم و یسهنساق یروسلاس درول N هه راظل

 ۳۲۰ ۰ یدرو شتسافعتسا و یدا یقلت هدنلکش دایعا

 لوق ندنفرط یساراماق ماوع كرادرول . یدسا روهظ هد ٤

 < ر ره ر ۵ دنماع یراقح كما در یره وا هال ن نلیدا

 اک هرزوا ینیلکت ڭكنىرلبضعإ ندیرارادف رط ۳

 كن هاک و تشه ر « و طقف . یدش ربا لوق ا هتنلاخ

 . یدیا راکشا ینیدالوا رارقر هدتهام كج هديا باجحما ینطوقس

 هموم تسابس ا هساوح هضیرع U ندو

 ناعم زکلای رار هلقلوا هرود ر صوصخ هنسهشقانم كنلئاسم

 كما ضرع هنر دقت رظن كناراماق ىنا ارجاو تاکرح ماطر

 ۳ عود ندو ود هدنقح هلم هلتسانمو یسلجو

 یاطعاو طقف . ردبا نیمأت ینتصرف قمریدنولو روح هراهظا

 هعفوم لکشم و قحاقص هدهحرد كوص ی هند اق فک از

 ۱ زلک هعوقو هدزرط قحاق وص

 هلسهدرصع یح ۱۸ « راد هنکی دلی دبا دارا لاّوس هرلرظان

 هکشر یراجكب كيداعو طقف .رو ولوا فداصت هرالاثم درقنم

Eهععامحا هرود 3 هدشراب وا رد ر 3هس نا  



 بم ۲۱۱ تب

 / یدریلیدا دارا لاوس ر هلضف اهد تح ردق زو هدنف رظ

 ماکحا كليا یهدنقح یامز و یزرط كنها دارا یرلنو

 هلتعرس ردقوا اروم لوصاو .[۱] یدشع ولوا عضو تقو وا

 كل هنشاب هبعامجا ةرود هرک وص ند ۱۸۷۰ هک یدسا فاشکنا

 هن راکوص رصع یحنزوقود نوا . یدالشاب کجا تیاصا لاوس

 دراو نالوا 7 و

 ار هحهداس رالاّوس « "الکش . یدل وا غلاب کب کس ش سره

 .زاما ولو هک او لللد چیه هدنراجا .راردترابعندنیلط تامولعم

 « رللاّوس . نمهلیشیرک هنالبصف زسموزل نوجا حاضیا یبرلانعم
 Ek كل دا هولا ه رل رظاب نا ولو ندنساضعا كیاراماق

 قاعت هناصوصخ ناولو لخاد هنشاظو راد كرلنوا « لاؤس

 هناصوصخ نوو كج هلي هلک هلایخو لقع رالاوس . [۲] ردلعا

 هدنصوصخ هراداو قوس یتسعاسم كناراماق .رلرلیالوا لماش

 ی دەرد ره هدهرادا تاعش نوو « .یید وشوده دل رظاب

 اما یسملخادم تحرک تارک یراق اب
 ا رالا وس «ریلسهدنا لیکشت یعوض وم لاوس ر تاب کات تل

 ردفقاو هثیشیه یساریص تموکح هکدتبا یلاوتراباوج نلیربو
ELEVA ىج ۲ cay 6 NES 

 فاکم هلیسهعفاد« دوخای هنسر سلم . ۳۸ ۲۳۷ « یام [۲]

 هدهرلث وعیم هدنروص یصخش هلیتدسانم رلرم رب اب و رەال یرلقدن ولو

 هداریصوش .ردزآ كب رالاوس سنجو طقف یاب هللدا دارا لاوس
 : رل زا راد هقالع یز
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 هکنوج .ردلکد وغود امام نظو دل اورا نظ

 یئادو كل دلم لوا نوک ییا رب یجهیدبا دارا لاوسه

 ما اوا نانولوا بلط و یمارجا تایرخم هرارومأم
 . ردبا اضتقا قملقار ییاکما راضحا

 ۳ اس رو ولوا دارا نالود ندرادس فلت رللاوس دارا لاوس

 كنسراثوعم هراضتنم 3 ؛ ردنوحما تام ۳ لاصحتسا یرلببس كن ها

 ۱ وعاكمرب دلم انلعیرارکف دوخا كما تاسا یکلموادم

 اج ینتقد رظن كد هبمومع راک وا هبهطم ر بج وم 1

 ص هعقوم ر لکشم یوکخ ضد . یایدبا هررآ كما

 كرظار . روولوا بقعت ىدصقم كعا قوش زارحا دوخاي

 قمراقبح هتیمها نادم هصاطاب یهعقور هرظاب ندنفرط یتسود

E EEردعقاو ییرلیدا دارا . 

 < نوسلوا هسرولواه سس یصخش یهدکعا دارا لاّوس

 كناراماق یلایسنو تک رحیم نالیای ندنفرط هراداتابعشلوصاوم

 هسراهثوک یر كا كەمو# تامدخو ك٣ا ضرع هر وضح

 هل ةلب ال وق قحو .زدیا نامت هراحر نوجا كء ق ردق

 هغ وط ظقت» یی-هرادا EE La ریا هلن دیا لامعتسا ءوس

 دوخای « هتالءاعم یک و یدنع «هلاها . ردا تءدخقوج كم

FELلتوق یراق اح هك تع  

 عبطلاب . ردلکد مولعم هدهرتلکنا سح رب هلو . ردنانیمأت رب
 تسایس طقف . زامالوا روم کمرو باوج هلاوسیه رظان



ENN 

 قح یتوکس یک ینیدلوا اینک ۱ هدرللاژس دنا هبهیجراخ
 ا ازا کر ا «همو تمشم نو

 رونولوا لم هتسوزرا قمالقاص یشیا كا فاکتسا ندیاوج

 ۳ هل وصح ات ر انفو

 نوجا كمر دام ها راماق و رلاطخ كیهرادا « رالاّوس

 مکحر هدنقح عییاقووب هدهسراردبا لیکشت هطساو ر ییا تیاغ

 «یکینیدلوا هدهسنارف «هتروصو و رازعا نامأت ینتصرف كمر و
 لاوسر هدهرتلکنا ء یتح . راربلاق قازوا ندنسکلهت حاضیتسا

 قوح تومیم هکز سهمش .زّعا نایرج هلی هرک اذم هلیسب الود
 دوخاب ردا اعدا ینکیدهل رب و باوح هدر وص ما هاوس 0

 رارصا هللا لاوس ر مریم اهد دوخاي ضارتعا ر « هعلاطم 7

 هتسالوا تلقنم ةهرک ادمو 4هشفام وا تابوت طوف زن 0
 نذاع یداربا رالاوس مته ۰ yS نامز ر چسه

 بنتحم اعطق ندکمرو باوج ءرانو رلرظاب_هسریشالقص كم

 دوخای ر رب دشوح كن یفلاحم نوجا نار هدول . رار ون ولو

 ع هک اعو ا
 لوس رک یسهفرا كرلاوس اد 9 جم

 .زامهنالپوط هدیآر یک ییدمهدبا نایرج هرک اذم هلیس لود
 كنهبمومع راکفا هتنرزوا هلئسم ر رالاّوس هکردیالود ندنو

 كتک رحو اطقف .رثردبا لیکشتیسهطساو كنا باج ینتةدرظن
 . رازامه ال رضاح یتاکما یه دنا حیسش "کرتشم هحاراماق

 ه رک و صندلاؤس
 نایرحهرک اذم

 یار « زا

 زام الپوط



 لیطعت
 یرلرب رق

 سس ۱۱۲ ۲3

 ۳ ا رب ورود .ندورغود لاژس 7

 ا یناکما یسهلدبا تمجارم هارو زامهمالریضاح
 هتساعالپوط یار هلیلوصا هر هدنسهحشو ههرک اذم هدهسیا

 تصرف نوجا یس هل رب و ر هر ۷ نک كج هلس هر و تاس

 هدروص كجهديا رادهقالع یعوم ء و , را ہدا ضرع

 ۱۳۳ نوحا یمرک اذم كنهمهم للسما رب نعمو لحعتسم

ETنلیر و هلاوس ر <« هداعلایلع « ر رش وفا ردن وش  

 ر كاوح لامزه هبقام < رو ولوا مده هرزوا باوح

 هردسع هعا یس ۹ج2 راب كلل وصا ر ره ود . ردلکد یس هحش

 لر ره شدا عده هج RR ما وع

 قطل لباق هدهمومم تروص راد هتکجهدا راصحا هنعوضوم

 كنبرلربرقت هرک اذملیطعت «هلتقو .ردلکد دوجوم بيسر رب

 و . [۱] یدرونولوا لوبق یتسبرس ر كوو هدنسهرک اذم
 ر نیهمهللدبا ضرع هسلحم ارظن هب ىلخاد ٌهمانماظن <« هدهاس

 ۱ ۶ اذم همانزور < نوجا راضحا ینتصرف هرک اذم ین هلیسم

e.دوحو ییداع كما تاک اد لطعت « لوا  

 تراسع ندکما دلو E ر هج هداس دصقم . یدلو

 < رکو ص ندک د تبا نیمأت یناما كنبحاص ءر رقت «نوجما ینیدلوا
 بج وم «باوج نایر و هلاوسرپ < هد ۷ .یدربنلا 2

 عونو هایلما كتا دیلوت هرک اذمر « نامز ینیدالوا تیلونم
AEE EJ 



 تی ۲ ۷ ۳

 کل دیا هدافتسا « اعر هتیرکف كنسر سلحم « ندرار ره
 قلا 0 هدهمظتنم تر وص یرانو هدرلح راب ییع . ىدالشاب

 9 € ,Ep اقر یح ۰ ۳1 یدال زاو هدندنل وصا

 دات ردو ه هج رد كجة مو هب اع الب وط ا یزا و

 هعفد کیا زکلای لوا ند ۱۸۸۱ ۰ یدلک هلاح ر داتعم كم ا

 ید هد۱۸۸۱ ka ۰ ۲ ] روس وروک یک ردشملی اب یشر هلو

 اب هزوفود نوا هسیا یرادقم كرار رد . یدلک هعوقو هعفد

 لیطعا رل وعم .یدشم هلوروک بهی شر هلو هل وا هک یدلوا

 كلو . رایدالشاب کا یتلت ۳8 زاما ر یار

 .یدروحا یاق ا و ا یسالوا لاق هحالوق

 هدنقح یرارارق هرکاذم لبطعت عون فلتم تموکح طقف
 .یدکح دحر قباحراح اکو هلرالوصا یوتح یماکحا فاتح

 زووا عو و ه دنا هنس شب ودق هب ۱۸۷۷ ند ۴ ۲۱ ]

 . یدنلا یرک یمهفاک هسرلیدا انتتسا وا .یدوزوو ۰ ۳

 هللا یار یمافش < ند هل دما بلط یلیوصا ها ةسیا مرق وا و

 ىس د رقف لخ اد 4ءانماظن یهد۱ ۸۸۲ هدهنس شب تقاعتم .یدتولوا 7

 نکا اب رز وب ت یدلی رو ر رقت ترد ا < ردق هب هحلی دب | لوبق

 یناع الی وط یار هلسروص هل را یدک فا 0 ۱۸

 «هد۱۸۸۱یسیدب «هد۱۸۷۸ یرب ) یدنولوا دینأت رد هب هجری اباجا
 یه دنقح یرلرب ره هرک اذملّتطعت و یال صفو OES TANT یدرد

 هللا نوسرکیو رتسم ندمرلهیلط یهد (درا وراه) یتامولع» راس اهد

 ۱ ۰ عو دم هب ىج و ساقا

 AS ۱۸۷۸ و هد۱۸۷۱ ۲۲]



 شدم رب لجعتسم
 ی هيمو

 نوجما هرک ام
 ها ادم لطف

 یریرش

ESI 

 یو رق هرک اذم لیطمت نوحا یرلبطرو توق تناپو هلاقساپ
 ادم كناصوصخ فاتح نالا . یدهمشک د چب ۳

  7ی اجا یغید ال رضاح نامز  STANلوق

 نک رولوالوغشم اتا رک اذمهمانزور اراماق «هدعاقر نلیدیا
 زکلای یهرک اذم دلوتم ندنریرق هرک اذم لطعت نلیدبا مد

 تام .[۱] یدسا صح هستم هرک اذم لیطعت ۱۳

 هرک ادم لطعت نایرو لوا نداعالشا هنارک اذم 5 ۳

 دو ولت عبا یهموسع تادیدح ماظر ۳
 نالوا سش دالوبق هننرزوا یییلکت كنوتسدالع هد ۸۱

 ا نایولوا نالعا ییلحعتسم « یلوصا یرارق تیلحعتسم

 كاراماق او او همش دم یدولو EE عقوم

 ساع . یدتا شح ماب ذوق ر هدنصوصخ هرادا یتسعاسم

 2 راهدعاق راد هللامعتسا كنردقو ذوشو «یسر

 یگاد هدنرام رص ۱۸۸۲ هک یدتسا نایمرد بیسن ر رب هوا

 مولا . [ ۲ ] یدنولوا لاخدا هتنایم یعاکحا یلخاد همانماظن

 ۰ یه رقد حاد ها تماظف یلوص و ۲ ۳۲ موبلا [۱]

 رلهدعاق نال و وتندنفرطیسر سلح هدن كنطابش ۱۸۸۱ [۲]
 3 یدرلروم دا | وتحا یاکحا وس هل تیس انه یورو رق E لیطعت

 ۳ كاع نکا لوا ندهملیک هبه رک اذم همان زور یکتا

 هب هرک اذم زور ۰ ریل هل رب و یر رش دن ۳ لیطعت اےس ه دع

 یهدنفح یربرش هرک اذغ لیطعت رب كح برو هرکوص ندقدنالشاب

 ۳ ۲۸۵۰ 1881 را راصجا هتسهلئسم لیطمت فرص ه رك اذم
 ه 3

r 
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 ا ف

 همان زور نالوا شمشالرارق «هحنحوم هدام و نالوا یعم

E:ندالوا یسهدعاسم كىاراماق 6 لوا نە فاز هر  

 دیأت یر ره ثوعم قرف . . هل بو یر ره رک ادع لاو

 لکت كننوا ندنساضعا اراماق دوخاي هسرلراقلاق هغایآ نوجا

 هنع ده كر ره قرایالب وطیار هلبل وصا هل را اراماق .هسرزوا

 و كلذک .رلیابولوا اطعار رم رب هل و نامزوا هسرر و رارق

 «لحعتسم ندا رادهفالع یعوم » ا ر رق هحنحوم هدام

 نوجا ) قلوا بمس هالا ES 7 مهم و ناعم

 یسهرقف یلخاد همانماظن یهدنرات ۱۸۸۲ ۰ [۱] رلي هل و

 نامز هلیس»ب الودیرب ره ۳ ام ل.طعتر رمستتسأتم 3۳

 ر مهم ها بک ندرافلاخ طقف .یدرویدا منم ینفارسا

 ندنلوش كهدعاق و . یدروالوا علام هنر هما تعحاص

 ر ره رب هلون هءو د ىلا قرق زو هدا هاش شا رکیا 7 نی وص

 كج هل ر دتا نارتوا هار ر ا هدنفصا كل رلت و و ر 23

 لیکدت ینالدر كنو یسالوا شوروئوک یرلیا ردق ههجرد

 ۳ ردا

 مدت ندنفرط یر ندراثوعبم فلاخ اعاد ناه ر رش

 نالباب هد۱۹ ۰۲ .یسهرقف ىلخاد ةمانماظن یم ۱۰ مریلا [۱ ]

 كح هدا ناي رج هدنقح ر رق EEE لءاش هماکحا و تالیدعت 4

 ۰ یدرلروس دیا قلعت هننامز یار رک



IR 

 لاصحتسایرارق حسقر ندسلج « نامزرهیفده رار هک دیا

 هلضف اهد ندنامولعم نانلا اباوج هلاوسر ًاضب . ردلکد كعا
 رز هداضیل .روسولوا لامعتسا نوجایلاصحتسا تامولعم

 رو رره هدلو وب نوجا ضرع هقدرظن هصاخ اب >

 ا ر هارءرک قوح «مرزوا ییدنلیوس هدیرافو 2

 ندلوا « هربندرب « هفامعم . ریلیدما در ایو ریاا یرک ریرقت
 هدنقح ینایسن ایو تک رح رب ناعم كنموکح « ندهلرو ربخ

 یسهطساو نات ینساعالپوط یارو ینسهما نایرج ءرک اذمرب

 رب ره ون هک كع د .ردهدیو هدمها كوو كا .ردنا لکشت <

 ردتماشم زتاح ردق هبهجرد ر هللوصا حاضیتسا كرلزىسنارف .

 هدهرتلکنا .ردراو مهار هدهج ردالوص كقرفي هدرللکش طقف

 هملق هدروص كحددبا هداقا یرلکلهعا دم دام یر رش

 یر ره . ردقو یسهراح چه ك <  Eر هدنملع

 ی راثوعم سانش هفظو كسرنک ۱ رار کما نمضت یمکح

 لباق قمزاب هدنروص كجهدما روح ًانادجو کمر و یار لوق

 یرترفت مرک اذم لظمت 2 هقشلناق . زامالوا ۱۳۳۳۰۰
 ر ندنرارادفرط كنهنباق ۰ زنا هدافا مکح رب یطق هدنقح

 هداضت < ثوعىم  Eر كرل رظاب و رک

 هرک اذم لبطمت هرک وص و رالی هلو یراقدنولو هداطخ
 ا ررر هلو « هدنالعف . ریلی هر و 5 هدنماع ییلکت

 شام ی-هنس ۱ یسجشر : ردشل دا لوق هعفد ییا



 تس ۷۱۷ تس

 .ردلوا ندلوق كنسهرقف لخاد همانزور ۱۸۸۲ 6 ردهدن ۰

 هر ر « تموکح . یدزا كم یرادقم كرلاضعا رضاح هدسلحم

 یسهتس ۱۸۸۷ « یسحنکیا . ىدە

 ا ا یفو كساف سم . ردهدنشب كسزوم

 یتسافعتسا هلک و تشه هدهدنسکیا رد هعوفو . 8
 . یدشمر و

 ر اعاد نوجا هنساق یر رقت هرک اذم لیطعت « امر کوب
 هقرف و هنیراتنوکس كنرلمدا ییماس رکنا. رد 8

 6 ثكنساراماق ماوع ۰ اغر هب وق یراکدتا 9 كس راهطبار

 بو هلک ورو س هدلابشتسا a ینیدلوا هد: هعقو ساق سم

 یدایعا مع یزارق ءرک ادم لش کندو
 ك هسر وت ولوا امدا کج هجا قات یک حقت ر ندا نا

 يهد ۱۹۰۲ « کلم. رواوا ینمتلیوس یر 8

 ت ردشل دا صقس هحفشخ هلا دعاوق

 هد ۱۵۰٩ ونلیدا ارحا هدر هر ةف لخادهمانم اظن هد ۱۹.۲

 :یکراذم لطم ءروک هدایت ضب نارد
 كي راحءدود تعاس « هرک وص نک دش رللاوس « قلا 8

 ه دنفح قیقو» کلر ولب د حس ندنساصعا وتنلراب 6 29 ادم تر

 كي و نوجا ضرع هسلحم ین هلئسم 6 نوتسدالغ ۰ یدرو دا نایرح۰

 .یدیولوالوبق ند هل دی | تعج امم أر لتر وص هال ربا رب رق و قدر
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 كيراج یزکس تعاس نوک ینیع یسهرک اذم . ریلیبهلبربو هلق
 هموګرب نیزسک ۲ تموکح هدویاسوب . رونولوا قتیلعت هی
 9 ۲ لایرح كندرک ادم .رولوئروق ندنسکلم قمارضوا

 ثانی رارادفررط «قمال رضاح ینس هعفادم « هرک وص ندقدنولوا غابت
 هفارطا ینراقداص <« قمر دناق یرلندا ددرت « قاا یرارکف

 هرک وص . ملاق ینامزرب كانعاس شب كتهوکح نوجما یتهالپ وط
 ۲۳ تا اح هکریلک هعوقو هدنعاسر هالوا هرک اذم
 سلح هوا هکو لاح . ردزا كم « هلتیمومع « یرادقم كراثوعیم

 ۰۲۱ ] یدردبا نایرج هرک اذم نامز ینیدلوا ولود به

 ناعم هصا اب 6 امر کیدلیدا موزا « هقشاب ندو

 ا مو لحیءهتسم كح هدیا رادهف ۶ ی و ء هدنفجح همسه ر

 یساطعا كنبربرقت رک اذم لیطهترب نوا هرک اذم ینهلسم

 هدتیع مقوم لیدهتالب كنسهرقن یلخاد هماماظن ۱۸۸۲ [۱]

 هن رتشیا ندا رادهقالع ی تر اراماق ه دنف رظ ا یرکی یغن.دلاق

 )سو یددع كنرلر رشت EL لل طعت نلیرو لوا ندامالشاب

 6 چ وا ق آ 1 0 درول ماب هل ید هدهنس قرالوا

 ۲۸ هد ۱۹۰۵ ¿ طق. یدشلو سرقت ید هد ۱۹۰ ء

 هکعا فاغ هدا ندقیجا ین رابتعاو ذوفن یهدنرزوا تکلم یسهنیب اق
 كي همانءاظن . یدقیح هزوقود یددع ككرل رم رقت < هدرلارمص ینیدالشاب

 صیصخت ءراثومب» هدنروصیمخش ییمرک اذ میکمدنقح رارب رقتوب یلیدعت
 1 را هکنوح . رولوا شا قیلعت هرلتعاس نالوا شد

 هدنمسق كلا كي هبعامحاةرود .ردمزال كلک.ءوقو هدنسهسلج ماشقار

 .ردشلب آ هر وعم ٥ هد روص یصخش ا هد رود كىر هسلج ماشقا



/ 
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 كنق وقح وتلراب زیاکنا .ردراو هراجر طیست كب هرز وا كيا عنه ۱ 2 9

 ینیدلوا شر و رارق كلحم « هج ود یبسلر ر یعوم

 ص ص هسلح ۱ هد هع اجا هرود یع یو چسه ندر

 كرل ر هدنساراماقماوع هدهسلکد هدنساراماق رادرول .زامانولوا

 قجالوا منام هنده كرالاۇس سال رب وربخ هوا یبسنر و یار رقم

 2 رار نوجا قیقد تار هایت ج نوا را لمشت هدر وص

 رابخا ندلوار رر .[۱] ردقو موزا هل هنسالوا شال دنا توش

 هضمهباراماق یر ره «كىوعبم ناپای یون .ردفاک قلواش دما
 « نوعم ر .ردقو تما هدهسلوا 1 تا یل( مح اقل و ناکما

 ر کیده a هلس هنلقع N ف هجا مدش ةققح هسلح

 لیطمتر كرک هلکم روربخ نالوا هيد مکجهدیا مدت یو رقت
 رب ر ر صوصخت ندهرک وص كرك هایسهطساو یر رق هرک اذم

 لطعت هلشسانم یرابطرو ترف تناپ و هلاقساپ كرک «هلا

 ر, هقشاپ مدنساننا هرک اذم ندا نایرح نوا کک

 . ریلی کح درس هنسهملس هدا ثح عوضوم ی هلئسم ر ناعم 0 وعنه

 هتعضو رز اغ یوی < » علام 9 ره ر » لب و هلع ءانس

 ردنا زوم یشراف هنر زه رک اد لنت
 قوج هدنماع ا كرا علام ر ره هلو هد ٤

 ۰۲۲ ]یدتاروهظراهشقانم یخ ر ندزو و .یدلکهعوق و رلتناکش

AEE UDOT EER 

 ][ هفبص ۱۲7 ءیرهسیجمء ‹ دراسناه : ال8 0۳۸۰۰۳۷۹
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 «هدنراهت سل راخا نلیر و یاد هراز ره كج هدا مد

 ۔الصا وکر و «ندهل با نایت هل نوکر نوجما یرلهرک اذم
 كنراظن هیرح « هتس « هنتموکح _وخآ وق « هاینودک ام «هتناح

 ا هدیونج یاهرفا « هنالکشت یارجا ندیکی

 لس هرارکسع «ههموع تک طفح « هنمادختسا ۱۳

 زوتوا راد هنمهتسیس رلعنام برن تاذلابو ههرتاسو هرلوک رو

 یدرویلیدبا اعدا یتیدلوا دوجوم یربسخ ررش ترد | ۱ [ .
 ء ندنفرط رلثوعم تسود ههلک و ته كرار رق لبق و

 ولوا نت کیدلیربو ءرکوص ندهراشتسا هلبا یاو كتموکح
 لسق و طقف « یدهعا راکنا ی هعقو و اب سه. نیرو

 یدهلبا نامأت یننیدلواشم هما لاغتشا چسه هللا تارک اذم ] ۷[.
 تارک اذم لطعتر نلیر و هلشنانمرلبطمت كناراماق » همرکف

 ۱۳۰۲۵ و۱۵ ۳۹۸۳ ۳۸۷۳۸ )۳۲

 هد ۱۹٣۰١ . ۸۱۳-۸۶۰ هفت ۱۳۰ ءاذک 4 ۱۲۳۲ ۹

FEهغ ۱۵۲ 6 ۱۳5 نکقا 4اعلاطم کله قام تف وس  
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 یرلرطس وز ۱۲۲۹فی ۵ «یرهس ىج ٤۰ دراسناه[۱ ]

 روار 3 هدف E ندنف رط نما رب ص وص 9 رادوص ندقدزاب

 همان رابخا ۵ دنف> ۲ ك رملیا یهنروقرس هدو ردعمل ديا میظنت

 تكنتيعونم كمرب و رب رشت راد هر هلئس«ینمع لوا اه د ندنوعیمرب نر و

 ۰ رد راو یمه رطح ر 5 هنس هدیح راب

 [ EYهفیص ۰۱۳۰۱ ۱۲۳۲ هفص اذک ۸6۰ .



 ی و

 هنقح یسهملیهدنا ام یش كرهدنا دانتسا هنر ره

 قلعت هموم طقف .یدا مزال « قماعولو دبشر چسه یراق

 ی O اما تا هوا هر ناعمو لحمتسم ندا

 نک ردنا نانیمرد ی رکف ی هدنفح ی رار رقتهرک ادل نلیر و

 چیه ندراررق و ء تموکح . یدنارواد راکطابتحا اهد

 بس هنعاض كنامز را رادتمق هکنوح ۰. یدرواعالشوخ

 تامولعم هدنقح دوخای قعولو هدانا كنهنياق .یدرارویلوا
 نوجا دلو رللاوس حیعنص راد هرلهلئسم ییدمهتسیا كمر و

 هراز ره ون هیفامعم . یدریلی هلدنا تعجارع هلوصا وب نا ره
 اراماق هک قو همش . ردراو اهد ضارتعار یدج هقشاب یشراق

 تک دام ۳ .ردلالوا كلامهنمحدقت هحتسب مس یرارظاب

 ر هدنفح یساسا كيهلئسم ء نوسلوا هسرولوا هطساولاب ردق هن

 هحش ها یساعالبوط یأررب هدیروص كحهدیا نمضت کک

 یلکش دنتسم هیوتنلراب كتموکح ٤و هسردما تاکآ یک

 . لس مدیا :لنکشت کدر

 ادم ر کروایا رو لات

 كرلثوعب» یسهراح هورضودندوغود كا كی هعا ضرع هارو

 هدنتسایسكتموکح رارب رنو .ردیرلهم رب و ر رقت هدنروصیصخش
 مرص راد هراهطق ضعب هدنتکرح طخ یرادا دوخاپ

 .راردهدکعا اوتحا هدهرک قوح و راریلس هدنا اوتحا یی رب

 ثمر و م ر هدنقح ( هنساق یی ) یساربص تک ص9
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 وب وب كب هدتققح یرلتسر وم هجرد هلبرابتعا قلوا یسهطساو

 صص نوح ا یاو .ردراو یرلبس ددعتم هدكنو .ردلکد

 .رولواغلاب هبیدبنوا ًابیرقت ینوکی كنیراهسلج ماشقآ شل دیا
 . ردرداب یسهعا نارتقا هار كر ره هلصف ندر مات ھه

 ۱۳۲۲ و قمصراص یموکح ةدندنسهفاک ك راتصارفوي

 . رومدیا رره هلا هعرق یتح كمرو رره رب . رومهلدا
 ۱۳ ترا كن وعما نالوا نهظم هنفطل .كملاط

 ریخت هوق e هارلدرف « و . ردرح هدقع | ه هب روا

 ا وا یر ندراتسرف ردان ندا روهط نوجا لامدتسا
 یکیدتبا ر هصاطاب « ثوعیم ندا تباصا هعرق هنسیدنک

 هدافتسا ندو هدنصوصخ كمروس هیرلیا یر ندرلهحمال

 اتم هقرف هلو رامایقا  ددعتم < هنتسه ردنا

 ۳۶ قاطرم هدازآ ندرأت هدنرزوایمضو كوا هات
 ۱۳ لک ۶ ته هلع ءان هوونواوا صیصخت هنسهشقانم
 یسهیز راثوعیم رب مهم ۰ ردلکد قوح ك یددع كرار ره

 ثح عوضوم نفاق را تعقنم ر _هددقس یهطش ۳

 « هقشاب ندنو . رذا نعت فداصت فرص یل سم نالوا

 كراماشقا نالوا شال دبا صیصخت هرلثوعبم هدنروص ىصخش
 ترد یراهراخا ریرق . راردهدنسق كلبا كن هنس یمهفاک

 « قرالوا یسهحش كىو . ردمزال كل رو ندنل وا ماشقا

 ندا ثدح نامز ییدلیرلیا هثدلوا هعاعجا ٌهرود رار رقت



 نا

 «كرلر رق ءو .رانهدنا قلعت چیه ناه ناه ههبراج لئاسم

 یدح ی راتما هللراستعا قلوا یسهطساو دشت كرارظاب

 . رلیا لیکشت تیفک ر ندیا دیش هدروص
 ید رو ءادنروصیصحش كوب میدن وادی
 ناتا ندنساطعا ئار وا ءدنماع توک ها

 ماشق رب زکلایهدنلاهراثوعیم .ردلکد قوم هدیناکما كملي بدی
 ردق هنامز لطعت 3 « همش ررظاب . ردراو یسهساح

 تمچا رم هل وصادرک اذق تیافک نامر واورو

 یننظ یراقدقروق ندهحش ء طقف ۾ را ریا ار دوار مقع یششل

 ر ًاضعب .رومهلوروک ك یرلکدتنالسوت هب هراح و كج هل هر و
 .ریلم القار طقاسندمکح هلا عام رب رقت ر ندلوا «ی رب رقت كن وعبم

 یالوق ردق ینیدلوا هدنرلر رم هرک ادع لطعت ءلوصاو طقف

 «هدثوعم كحءرو ر رقلر هلو هکنوح .ردلکد قبطت لباق
 .ریلسانارواد نک را ندنضراعمیدنک هدنصوصخ رابخا یبرب رقت

 « هدنایلعف .ردلکد كيسک | یراهطساو هعفادم هقشاب «هفام عه
 كناراماق هلتسانم ر رقم ییدرو هدنروص یخ ا

 ینیدلوا دوجوم یلاکما قلوئروق ندنرارق ر زیکنا تک الف

 .ردشط داتاسا دبر وس قالراب اخ | هلشسانمیس هلئسم وکر و

 هدنقح هلو هدنسانا یراهبعامجا هرود ۱۹۰۵ و ۶۵

 زرت ره. لبقو هلدصقم كمليهردتنا نامرد كفر یطق

 «یدمر و هدیافرب جه طقف .یدبولوا مه هلا رارصار دو و

 ۱۵ ؛ خنک اح كي هرتلکنا

 یرلرب رش و

 كمت اف رطرب

 یرلهراح



 د

 یساعلا موسر هناراکهاج ندرلش كجه هد ٤ سیام ۸

 لب هلئسم « كو تموجح . رد شدا مدش ر رش 4 هدنملع

 . یدسا فیلکت لیدعت ر رتاد هنغیدلوا موزلی یسهرک اذم

 ۱۳ اقا کلا تلقح هفرذک  هدنقح داوم كج
 كتموکح نوچ ا ینیدلوا دوج وم رلتسین وین وا باتح ندکم رب وءد
 « هدهعامحا هرود یسه را . یدیولوا لوق یییلکت لیدعت و

 ۳م ا « رره رب ميعنم ندسنج ین « ندنک را

 ا ر ا اما« تباہ ۵ یدهیدنآ تقررط ب دنس ماس
 بانتجا ندنسهلمتحم اتن كنەعراصم ر هلیتروص كتا در

 هدن ۲۸ و هدنس ۲۲ كنسیام یمهنس ۱۹۰۵ .یدر و رارق کما

 هایئروص هل ریاو هدنسهرک اذم كاری رق ندبا قلعت هبهلئسموب

 هدکلر هلرلتسود قوحرب ندقعولو رضاح هدنرلیآر نانالب وط

 كتم وکح ور ا ۸ هک ولاح : ۷ ا عانتما

 هلتسوب ء رظاب .یدزویدنا حق هلا تاري ی یتنسایس

 دوج ومه « کج هلک مزال كم هلو وشود هاحور قلحهفرف 4

 هدنک رحرب هیوب هلیسهظحالم کج« همهدیا لح ینوا كنوتنراپ
 ۳ تلراب دوجخوم "کنوح . یدنالک | یخیدلوا نتع ولو
 6 هاراماق ۰ یدشمالا تلاکوو تمحالص ر چیه هدص وصح ول

 ۱ هدراماشقا ییدتنا صصخت به هرک ادم یر هم ال یصخش كرل وعىم

 نوجا قلاق هدازا ندنسهمزناقم یسهرادا و قوس كرهقرف

 هدیرزوا تسابس 25 یح هلی الوا لصاو هس ریلیرتسوک 7



E ٍو  

 توالع هدینکج هلیدیا یتلت یک راکفا یهاظت ررب زسریثأت
 یصخش ندنفرط راث وعم «كرا رظاب هل رکید ربل ۰ [۱] یددللوس

 عانتما ندک ارتشا هئارک اذم یهدنقح رلر رقت نلیرو هدنروص

 رار كج ریو هدنسهجی تازکیاتمرو 2
 رظن هطش و .یدهتسیا قعالک | لج رگ و ها لاها رظن

 هاک و ته هد هم وک راکفا هکلاعحا «یدیولوا هذخام هلندش

 «یسالوا شم ولو هدنکر حرب هلو طقف .یدبای یثأترب هدنملع
 . ردا تاسا یزجح كننرار رف یصخش كر وعیم

 ید .دلرائ وه ,ء دف هک هتلوا هند شا

 اراماق اعر هنتفلاخم كتموکح « رار رفت یرلکدرو هدنروص

 یطسو « لاحر هلو .یدراروولوا لوق قص قص ندنفرط

 6 و ندامزوا . یدربلک هعوقو 7 یونس هدروص

 دارارب رو «ییک رلیآر نولو راس دعاسم ربغ نوا را رظان

 ااو. یدلآ لکشر دان اهد هعدنک مد تن ال
 كراثوعم طقف . ردهدنشراب ۱۸۹۳ لاثم وص نلیدا فداصت

 دک ر طخ كتموکح هدرانامز لوصو یار ف یصخم

 هعوضومو و كما شرع هما رظن كباراماق یهطق رب ناعم

 قاوا یسهطساو كمرو تسس هتراهظا یر رب یطق راد

 هفاک هدلاقتسا هدهسراشعا ارجا رئأت ر هاوو هرژوا

 تموکح < كنساراماق ماوع ء ردلباق یسامالوا هلو هدلاوحا

Hans. , 4 Ser. , CXLII, 886-95 [1] 

 قلا كرلرظان
 5ا امغر

 راروولوا لوبق



DAE 

 یراداو كنىرلتسابس كرل رظاب کلا « ودناتتسانم نالوا هلا

 ` بسانم ندنجما یسهعو تابه 2

 رک هدوحو اشتسار هد دسر یسم«مر و مکح م دنفح

 ندتمجام هنلوصا ر رن یصخش یسهراج كنو نامز کیدل هتسیا
 دو ینح ال وا تراىع

 ۰ ۲ نم لطعل « ی راف.اکت لیدعت هوا وح هر

 ۶ كتموکح نوک و یرار رفت یصخش لراثوعیمو یراریرقت

Eندا ت عوض وم هب هدخاوم « كناديقس ی هدنفح  

 نیما ناکما هنساعالپوط یار رب نداراماق « هلیتبسانم هطق
 دعاسم ردق ران و هوا .رد دحر ہہ اک اھ ناھ کج هل هدا

 تشهاراماق «هلسوون . یدا دوجوم اهد تصرف ر یماودو

 ءنوک مه .یدرداروهظ نامز یدال وط هدنلاح نما همه ومع

 سایز كس ر سلحم « لوا EG ا هح دول

 یدهرال كل رو رب ره زر نوجا E ییسهعا ا

 هنسهرک اذم تاصیصخ « هرزوا قلوا ندنناباجما هه رظن مدق

 قعولوا ققد En یحصتو هلازا كرلتاکش « لوا لده

 دوخاب هلت ساتم ر ره لصا فلع ءاس 1 یدروبلسد ردا اسا

 یصوصح « لتس اتم ست لیدعت ر نلیدا مد 4 دصتم و

 لوغشم كنمجنا تاذلاب دوخاي نهمرتسوک مايتحا هریرق رب
 هد رک اذم عقوم یشیهن ها لیکشت یس هلئسم تاعرفت ر ینجالوا



 تن ۲۷۵ بس

 كوو كنهعاجا هرود «هلروصو هتشيا . [۱] یدربامالووق

 هک و ها یک نک طح اعم زکات
 كم ا فلک لیدعت هر ره : ی هدنفحیسهما كرى یسرک كس

 قمالک | اد ارور كسلاح و دنفح تاد 0 ه دنس هر اس

 . یدرو ولو دوج وم راتصرف قص قص هدنوجما

 هد ۲ .یدرولوا تاس هام ز فارسار اوك لوصاو

 دوش ای سیو ادای ییا دین ف و
 هلع ءام ) نداع وق هار یری رق كنسر سل یرات و 9
 تسایر ( ندهل رو نیلکت لیدعتو ندهّما نایرج هرک اذم

 هعفد كلبا « اراماف . یدلوا هدعاق ر یسهعا لر ید

 یافراصم ك« کلم تامدخ دوخاب كناعانود «كتودراقرالوا

 و هح تاصیصخح AE ايدا بلاط دوخاب ڭا ققد

 ر ثوعبم ر نامز ینیدالیوط دا نمجنا نوجا كمريو
 ترشام هنقفد هم نمحا دوخای هسر رو یر لبدعت

 هسردبا ثح عوضوم یهلئسم رب هدنقح رلتاصیصخت كاج مدیا

 تح أ ص هار هدهحش و ى رح 1 نامزوا

Law and Custom of the Constitution: Anzon ۲۱[دلج ی جر » 

 « یام ؛ (۳۲۳ EME ZEY كنعبط هحزسنارف ) ۰

VES17-116 ( خيل در  Recht und Technick,لیدعت و )  

 هفلربیآ والخ یصوصخ نوجما و هد ۱۸۸۱ كن رلفیاکت

 . رو هللوس یننیدقیج هنادیم « هدرلاربص ینیدنالشاب

 هد ۴

 د دح لصات

 یدلدا
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 یصخشیرانوک هنشراهحو یلاص هدخراتوا . [۱] یدرونولوا

 یرانوک و تموکح . یدشعولوا صیصخت ءراثوعم هدنروص
 ۱۳ نوجا یسهرک اذه . تاضنصح هدبولا یسیدنک"

 لبمشل هدءران ود ییماکحا یخاد همانماظن هلا ص وص رار ۸

 ۱۳۲ سر یالود ندیو .- [۲] یدشلوا تدام كما
 ضورعم هنفلکت لیدعت لر ره ندا لک یتسهعا كر

 همج زکلاب یسها لیکشت ساسا هةر اذمرو یسههلمالاق هد ۰۹

 هجدو هد ۱۸۹۰ « تیا ۰ [۳] یدرویلیالوا لباق یرانوک ۱۰۲و
 ۱۳ «نامز ییدلیدا صصخت رانوک اط ر تبان نوجما

 هرودر ادا ءو دن و هده هع یمکح ول كن.اخ اد

 در دم هنس مه ط 29 .یدابای قرالواهدعاقر ص وصح هر هع امج |

 .هحسح وم دعا وو ناب ولوا لوس هد ۲ تها یدلیدا

 . [ع] یدرک هلاحرب یاد

 كرت یییسرک نداعوق ه ار یولسم ر CF E نوک ون کال وصا یی دم.ش

 کلم تامدخ و كناعانود ءكنودرا اراماق زکلاپ . ردا .یرلهجیش

 هدنلاح نما قرهلوا هعفد كلبا نوا ققد ى راتاصصخ

 ی-هرقف لخاد هءانماظن یورو د. یسا [۱]

FI۰۷ 2-۵۷۳  

 ET, a ەلىسەر ةف یلحاد E لو صو N یسا [۳]

 ۰ نکقاب هب ه رقد لومو ٥١ یسا ۲ حطوا اکو هصاخ اب

 یسهرقف ىلخاد هءانماظن یورو ۱۷ []



۱ E : 

 كنارک اذم ء هدهاسو چوا و ۰ رداثتسم نامز ینیدنالپوط

 هراتاصصحم یهدنمسف هجدو كحهلدا قفد كنالیدعت و

 تیاعر هللا تیطعق لاک هنسهدعاف یجهلک مزال یسهعا قاعت

 هنر رق یمه اكر یییسرک كسير هقشابندنو .[۱] روت ولوا

 ضعب ند رب رقت ینتم لیدعتهکنوچ. لبه رر و یر رقت لیدعت ر زکلا
 كع ااوتحا یتسهل داهماقا كسرل رکیدهتسرارب و قسەت زد هک

 یعساشا هبقوت یع یس ەل زج در هلک و ىن نالون وتو م

 درینیلکت لب دعت «هلع ءانس . زدب رابع نداّوس ینح الواسانم

 .ردکعدشمر و رارق هتساشا كرلهلک وا هدنتم ءاراماق هسرون ولوا

 ینیلکت لیدعت ر چیه نوجا یسالراقح كرلنوا قترا

 ماود کر ام مه دنفح هیاصا PL ¢ هام عم ۳۳ سلب و

 ءاراماق ,طتف + رویلوا هلو, ًاتاذ دلتمومع رب را
 نعهدما در ناه ناه یر رق یسهعا كر ییسرک كىر

 عونتم هدنقح لئاسم قوحر « رارقر و «هدتققح . رنک

 تارت ,یمومع اع یک- رارق ر.ناید و هک وص نده رول

 ناعم هدهسریایدن ۱ قت ۳ تا ج ر یشراق هتم ی هلا

 . ردلکد لباق كل دا دع راکفا صهاظت ر هدنقح هطد ر

 یار دنقخ :تایصضصخ اڑ ) , ,قرالوا , یسهحش ۶ كيو

 < ( ءرزوا قلوا انشتسسم لاوحا هداملاقوف یک یسهلرو

 9۳م |

 . ۲۳۱ 5 « Manual « ترلیا « ۵۷ « یام [۲]
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 كلئاسم نولو قلعتم هنمسق كوو 3 وا دل راتاصصخح هرس سه

 كل ران و . ردراو تصرف ہے وا سا صصخ هفت رام

 هایتسانم هیسایس "هلثم رب نیمه دوخای تیاکش رب ہدنرب یه
 ا اا ر القو . رلسادولوا تعجاسم هرک ر زکلا
 هلج یتتقد رظن كسر كوعتم ر یسهعا مد هننرلرکید

 كم هتسالوا رهظم هعلاط فطل ر هدنلو كملیالوا قفوم

 یصخش < یساریص كرار رق نوک و طقف ۰ [1] ید هتسپاو

 هعرف « 5 رار ره ی هدراهسلج نالیرب | هراثوعبم هدیروص

 یرافدکت لیدعت . [۲] رويدا ررقت هلملاوصا ۶ 121 ۱۳۶

 كنتازهج اءانود ء یرادقم كنمرلرک راب یشوط « یلوصا
  لالا ناب نوخا یک كم هب رحم تااشنا < یا , مع

 ۱ نوقات هرلهب داب كتى رظاب هتسول 6 یسالوا بسانم ك. همشالزوا

 كرلوکر و هدانح وقسا 3 عادتما ندکمر و یزاشما

 یساع ولو اار نامش كلبصح كليا هدادنالربا « ین نسقح
 راستا قلعا مزاعوضوم ولرود وار ود ی

 هدنلا- نم تاصیصخت نوجما قیقدن یراتاصیصخت كناراماق
 كم وب چ واندنانایرج هلتسانمرت ره ندا فلکت سە ا اکشن

 الکی تصرفر العا هدنوجحما دقن ا 6 ادم

 ییدو كرلنو و تاددحش نالووق هنراملاکت لیدعت طقف

OVE SE IN] 
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— ۲۷۳۲۲ — 

 یهطق ر ناعم ا بز ی طارش دوح وم نوا

 . ردشم ر دا هرفص ناه ناه ی رالامحا حبش هدر وص ییطق
 هدهعامحا هرود ره ناه ناه ء ردق هر هحدک هنلوا ار شرت

 لیدعت نلیرو هدننا کفن هدلاع یا تا 8
 قحاو یر ند۱۸۸۱۲ طو . یدراربایدنا بولتم هانایرافیلکت

 . ردشلوا مقاو هرک رب

 هرک اذم هنرزوا یر رق لکشت هدنلاح ینمحما تاصیصحت

 هم و ٌهدعاق ندیا عنم ینسهل دا فلکت لیدعا و ینسهعا نایرج

 ۰ ۷ EE A رص E اید المش هد هنس هساج هع

 یاراماق 6 رهلووت نونشح راس دوا یم هجحاوخ لمع 3

 عا ندر ره ندا توعد هلکشت هدنلاح محا طئاس و قرط

 هععامحادرود ۱۵۰۰ 6 هلع ءاس ۰ ید وشود یهدافتسا هل ر وص

 هدنساننا ص وصح عامجا و 5 هدلوا نوناک كنهنس یعو یسهب داع

 تام ۳ اک 3 وو ۰ ید 2 و ی رلفسلکت طظ كغف و 9 ره 0

 نالیای هدیلخاد ةمانماظن هد ۱۹۰۱ ۰ یدمتک هنشوخ چیه

 .[۱] یدک هنکوا لآ تالیدعت

 ی« رقفلخاد 4 انم اظن سه : ید رابع ند وش كاکشرک د گر

 یحهدیا لکشت هدنلاح نما نداع وق هبار یلاؤس تكناراماق هجنبج وم

 ج راخ ین عا لما اسو قرط ۳ ال ای هر هم و مگ ه دعا یهدنقح

 طی
 هنس هل دا لکشت تا نواف قد ی "اب اسح زی ه قرش

i:هدهلتسانم ر رقت نلیر و  Eكياباسحوب .ردراو زاوح  



 دیقنن یتموکح
 یمهطساو

 هرزوا قلوا

 ا

 تارک اذم

 تم ۲۳۵ تب

 ا دو ی رولا
 هدهراداهاغ هدنسهشقانمو هرک اذمكراتاصصخت «نک دبا فیلکت
 چسه قترا ینتعانق ینیدلوا ترابع ندنمأت یداصقا و فرصت

 . یدّسا ییات هيد لطاب داقتعا ر عدق نها لباق هتققحر

 ندرارظان « ون هسرارویدبا فلکت ٹالیزنت نوک و راثوعبم
 < کل ؛ ردنوجما قمراپوق ییدعو جهدا دیر هدیراپا
 .یدروسد « ردهدنسالواقلاس هدر زا هل صف كب قراصم كیاراماق

 اتم وکح هراثوعم یسهاغ لصا كنتمحا تاصصخ « ووفلابرتسم
 تراع ندکعا ناسات ینتصرف دق یتاکرح یراداو یمایس
 نوحاراثوسم مو « نمجما .ردشعا رارصا هدنسهطه ینیدلوا

 ۱3ص گدا بلط « رلرظان یدنا یسرک ر قحا
 قمر دن ولو تومبم رادقمیفاک هدسلح نوجانممأت ینسهل دنا لوق

 ۱۳ ادم یهدنمس تاصیصخت «اتاذ -[۱] رايد هدر و

 و یسیاق هرک اذم رب یومع راد هرلهلسم یراکج هل هدا قاآ

 هدیاکتلیدعت رب . ( 14 5 « ترلیا ؛ 5.0. 51 ) رددوحوم یتصرف

 یحهحبش رب یدج كلو هدنایلعف طقف ( ۱۱۷ 5 ءاذگ ) راس هلو

 ۱۳ ۰ ۷۱۶ u ۳۷ « یرهبس ی £ ؛.دراسناه 1

 كص وصح نمجما هد ۱۸۸۸ هدننح E لو صا كيەجحدو

 ( 00۳۰ .Pap , 1888 , 21[ , 27 ) زکیدیا هسا 4 هلبا هط ڪم ییدر و

 مه كا دقت یهرادا مه یم ا اا طی

 هر هطیضم . یدر : يدا قمت هطسا و ر روم نرجما قمصیت ینافراصم

 یش ر Ee قص یقدص ی هقس 2 لتاصصخ ه دتقفح ¢ وک



۰ ۲ 3 

 a ف و وک

eدو  

 رانوب .ردیشرب یهیدب كب وب نوجا رهسمک شتا بک تفلا
 یسهّما فرصه كتام ,راردلکد تاشقانم ندباقاعته هللام لئاسم

 .رازالوا رادهقالع چیه ناه هلا کج هلک مزال یسهما دوخای

 طخ كیوتتلراب یرلکدتاهراداو قوسو یتسایس كرارظان «رانوت

U"روملاب رتسم هتشيا ردنا ديف سس نوزوا هدنفح  

 2. نشج و اهد وار ا گرو دنا تک رحم نم رظا هست و

 اربص «یراتاصصخ .یدسا هبصوت هراحر نوا ققوص هلاح

 كمهتسسیسا نالوا تراع ندکعاقیقدن امو 2
 كن رابارش رادمکح كفص یر هنس یهو یدنالک | یک
 کیدای اا قو ودق نوعا ی داوم یک ہوا 8

 نوا تنک و لا دکل یا شرع
 « هلحملالع ورغود هتنرلکوص كنهعامجا هرود « یرابضعل

 یرلتهج مهما امدعب .یدرومولوا لوق رسهشفام چه اندام

 ر ندرلئوعم ییح « یهعا ضرع هار هدنمسق كليا ڭىەنس

 ك رلتاصصخ یرلکحم هتسیا قعوق ههشقانم مقوم كەز

 .[۱] یدتا دعو یەم هلا ده ك

 كرلتاصصخ امظتنم هحنحوم یارتف ىلخاد همانماظن

 نالیناللوق نوجا شياو هلرانوک شل دا صیصخ هنسهرک اذم
 نوک و .یدروماوا عزام ه رقلنىغلىح هد امقتسا ء :ناقفاتم رار هلقمالوا

 تادافا یهدنلاح تاطو صو هنسهطبضم كننمجا هلم تافراصم نوچا

 oni) ۳۵0 ۰ , 1903 , ۷11 " 489 ) زک قاب هنادامش و

 ۷۲۷-۷۳۰ هفیحص ۳۷ «یرهس یج ء « دراسناه [۱ ]



EEرا فیش  

 ۲۱7 رلهسلج نالیربآ هراهمضنم تاصیصختو راهساج مضنم
 قیقد هدنلاح نمجا كل راتاصصخح هسرولوا كج هل دنا فک

 لانشا یتمسق هو و كا كنامزرپ هلضف ندنوک زونوا هتس یه
 یاد نرد نرد كنتابعش فاتخم كیهرادا .رولوروک ییدتا

 راهن اق لیقتسم كروقلاب رتسم . ردك“ رویلک یناک و نوجا

 ۱ یهتسس نالوا كجهلدما بیقعت زسهبش .هدندفرط
 قعولو هدنادیقس یاعا او قجالوتوط ضورعم هقیقدب ر

 .ردشملقار ا :وعم» ن هتسیا

 ناولو هدهشفانم عقوم ت ۳ ودعا تاصصخ

 یيدتا ققد كیاراماق ۱ ۱ یل كما قلعت هرلت اصصخ

 رمصحتم هنس ا رحا نا NE کوو هلصف یص وصخ

 یرادا دلوحوک یمظعا مس كیامز هک كعد ربلک مزال قلق

 لئاسم كونو رالصف ضعب طقف . رك هليسهشقانم كناعره
 نوح ایئر .رار دا ضرع ىشەلىسو كەر ندزوک ینهیسایس

 هقغاب هاتتفاوم كيهلام ءرلتاصصخ# نایرو هباعااود و هودرا

 قلعت هساشاعم ]را رکسع ندنر لکه ابا وب هده اص وصخ

 + هیموم تساس كنهرك اذم یهدنقح رالصف كوو ندا
 لیمشت هنسهرادا نوو كتمدخ نالوا ثحم عوضومو

 هدیسهدام ییاشاعمكرارظان . [۲] ییلیرتسوک هدعاسم هتسهل دنا

 A ك رتا ص نايد ازواج و كر همضنم تاص۔ 3 ۲۱ ]

 در ۵ ؟ یاب ردا ا هرلن وا كلاي

 . ۵۸6-۸۵ ۰ یام [۲]

۱ 
۱ 



 یر

 نوجاقیقد سايس ییدتسا سقعل ا یدنک و
 : ردلکد عساو ردفواو هدهس رز دنا e تصرفر هاشم کوب

 زوم ندنشاعم كرظانرب نوجما قا یسیاق هرک اذمرب لیقو
 ماطر . ردشلوا تداف, ا تدکت یصقم ین زیلکنا
 یک ام ۳ اصصخ یدک و طسكمایاکش د كوچ وک كوچوک

 كيو هدهسرویدیا لاغشا ىنمسق ر لطفك كىامز نال. را

 هصااب لکد ندنفرط تفلاخ عبات هنالیکشت ر كنادیقتن یپس
 . ردیسالای ندنفرط راثوعبم ندبا تکرح هدنروص یصخش
 تیاغ یشراق ههبموم ر اکا ی هرادا كو هسزالوا چه طقف

 . ردراو یر 9 قم هر دی ول وت ساسح

 رسا مارک تاک افق یا
 هدنمحنا هددسردا ضرع تصرف ر العا تیاف نوجا دیس
 کهدنفح تآارجا و كناراماق رلیار ناالپوط هلی وصا هلن ربا
 تاصصخ . رل سم ها لکشت هط اور روم نوجا هداقا یر 9

 رلصف ۰ ردشع الب وط هارا 1 هدنلاح را « لصف » یرلهدام

 هدامقوح زدقواهدلصف ره .رینالپوط یار یرا یرا نوا
  هقشاب ندو . ضدنا در al) لصف ر اراماق د

 « یرافلکت لیدعت هناکب ییدرو زاوج كنلخاد همانماظن

 لصفهلا قیرطر رزکب کو ایو € كجا یط یهدامر ناعم
 نیا نا ET رابه

 یسالوا ضراعم هناصیصخم وا ةقيتح كاراماقای هسيا تالبزت

 تاصیصخت
 دنا

 رب رلت الی دعت
 راکفا ھاظت

 ردهدنتیهام



 بن ۲۲۳۸۸ دتش

 یناکرح كتموکح هدشیا ییدتا قلعت كنهدام نعموا دوخاي
 . روتولوا فیاکت هلدسح یسها لیکشت یسهطساو هذخاؤم

 یوا هفرصمر كناراماق هلس هدنجمما یطارفاو تبارغوش دل زعامز

 موزا چھ کوا دوخا یال و هلصف قوح دوخاب رسم و زا

 هدر ده و . ردعقاو کف تعلاع ندیزو یمه ر

 دوخاپ EF ندنلط تاصص 6 هداعل ا ىلع < رولسلاش

 rS «هدنقشح . رب رتسوک تقفاوم هنصقم كناصصخح

  كناصصخحت نزسقلوا قفار تاتسوکح یالود ندنسرز هلو

 كتموکحهدهعفدر «شت دبا فداصت هعفدییا هتسهل دبا صیقتت
 ۱۳۳ اراماق كبر كنانصضخ اعر هنتمواقم و رارصا

 .[۱ ] ردشلر و

 یهدنفح یرلف رادمکح “هدر نوا كنترام ۱۸۸۰ [۱]

 3۱۸۹۳ ۶ ردرلنوش لاثم ییا ورا یر EEA كت اص ص

 ا ینیداوا هلضف كب یناشاعم تنرلرومأم كنساراماق رلدرول
 هدهد ۱۸۹۵ ۰ ردشلدا ضيقت تاشاعمو ًامغر هنتفلاخ كدموکح
 . ردعع ولوا در تاش يع نهتسبا نوجا یلکیه کاله وهو رق

 نوت و نالوا شمل اب هدرلتاصیص ردق هنخرات ۱۸۸۷ ند ۸
 تاج کهدنفح یسهرک اذم لوصا كياصيص یسهتسیا كنالیرت
 ( 02۵10۰ 02۳۰, 1888, ×11, 21 ) رددوح وم هدالیذ یجندب كانسهطبضم

 نمجاهیام تافراصم یر تالیزت نالیای ردق ۰۱۹۰۱ ند ٩

 هلب را 2ا )2 ودج وداع هادی ىج رب كنس هطبضم

 2 اتسیا گرلیآر ) ( 60:0۰ 02. , 1902, ۷11, 15 نانالپوط هل روص
 ىج ر ( .Com. Pap , 1902, 120611, 139 ۰ ۱۸۹۱-۱۹۰۱ زکقاب

 .یدلکهعوقو تار ۸ ه دنا هنس ۷ ییدتا قاعت کر هطبضم



 بم

 ندا دلو تایاکش دوخاب هدیرزوا تیاکشر هرک قوح

 ييدلدا فیلکد تاالب مت نوجا كا رارصا EWES تاارحا

 كياراماق هدنقح یماسا كنهلئسم رارقتر هلو طقف . ردعقاو

 الثم . زعل , لیکبشت هراج رم روم نوجا قمر | 8

 تلخ ود رظن 2 7 رسانه ناک هعوقو هد

 ینیدولوا فیلکت یسهلدبا صیقنت یشاعم كرظان ر نوجا

 هدنماع كلوا اعادناهران وسهلسب هس را را ن رکف ه هدنقح تکر ح

 ۲ رلردملقح ۳:3 هدمدکعا 2 هل ر وص و ر ۳

 اط ر مزال یسههعا را اهد رب اف جت نلیدا تو

 در ییملک: + لی تقام یار هلبا ملست نیکیتا 9

 ر نوا و . یدلباب تالیزئنت ر نوا هدهدنفرظ هنس تردنوا بقاعتم

 گران و ) یدلآ 2 ی رلبلط تاصیص ا هد درد ندی الب راق

PEاراماق . رلیدبأ همضنم تاص.صخح  > eەڭ هنسی-هب ر | 6  

 تموگح <« یوا . ( یدسا لوبق یرلنو هدننابم یس داع فراصم

 ۸ یانسک ها موزل ی فراصم هکنوح . یدشط دا فیلکت ندنفرط

 هدر راقو ندیالیرغمت ییا رهید . یدتا لوبق توک یالیزتتو

 رظن كياراماق هدنقح ا و مرد ےک وک : كدتا ثح هدنتم

 ازاماق هدنارس وتنلراب تیاکشو .یدلیددا فیلکت قوجا كح یتفد

 .یدروسدنا ثامنا ندنهلقوچ كرل هطوا نلیدب | لاغشا ن رانا و

Eنک ردا ثحم قدم الر رت ناليىاب ندنشاعم كن رظات هب رح  

 تالیرتتو . زکجەدا تدوع ۷ هب هنداح كوص و هدنجا نیم

 . رداکد لخاد هدهتسل لمةف . یدشاو عوقو هد ۵ ٩



E r 

 رب هکردنوحما كنو . ردقطنم هلیماع هناسح كرلنوا یرلها

 هدیساعولوا لر ۰. رونولوا لوق اردا یر ر شاعم ليز

 مقاو هرک ترد ین ا هدهنس یعرکی « لاحوب . ردندنلیق اضقرب

 یرزور درول هد كارزح یبهتس ۱۸۹۵ ۰ یدلوا

 هدنساراماق ماوع و یتیدشا غوا هغمراب ر وق یابح یسهنساق

 .دارص ینیدلوا كلام هنرنکا یار کیا نوا قحما ۰ ۳9
 هاضف لر رام اراماق « ندناص هت نلیر و نوجما نام

 زو شب هرزوا قلوا وتسور رب یشراق هتیرلهعا لاغشا هطوا

 هت ولغم هند اق هحنلیدا فلکت یسارجا تایر یسارل زیلکنا

 ندیالارتشابآر . یدنولوا لوبق ینیلکت لیذعت و « یدارغوا
 -تردشعل | یئراقهح و اقرق_هک ی دازا ردقوا یرادتمال را وعىم

 هدایز ندقلوا یرهاظت رب كنسهعلاطمو رکفرب كناراماق هحیشو

 یسهرا . ردنا باجملا قعولوا قلت هد یرتا كلزسعلاط رب

 یثراق لزا كنرادقم تیدروف  نموکح « هتفه ۱۳۲

 لیزت یسارل زلکنا زو ندنشاعم كنرظات هبرح هدنماقم

 ا ندیکی هیرزوا ینلکت لدعت یکیدنقح یس
 .یدشل دا نیمأت هدنسهباس هر وامر هیایهام هحدب و .یدا غوا

 ندالوا یربخ كنىراساو كفرط ییاره « ندهسار هناراماق «

 كجهداتیافک هغمرب دصابربغ | هنف رط تفلاحم یک ی ورا

 هداعلایلع . یدراضشوص ثوعص راکهظفاحم هدرادقم احوالده 

 یدراریلهیهما فطع تیمها چیه هیآر رب لیقوب رارظان .



 بس ۲۵۱ تن

 هک یدبا شوخا و كوروح ردقوا یرلتعضو هدهلئسو طقف

 لاث« ینح وا . رایدر و ی راافعتسا كرءهدا ذاحا تصرف یو
 کارا سام وق هلم فراس :هدادنال وا ءیدک هع وو

 ندا دیدحش ییاصح اساس ها هال را هو < یناصصخح

 لیزعت یساربل زیاکنا زو هدنماقم وتسلور یشراق هب همان صا

 قارار شدا لاصحتسا هلا لع نداراماق ی . یدلیدا

 و هر ندر هک a EL ادھر هصق تیاغ .یدا

 یتنح الب وط یار هدنمح هلئتسم ر هلو رل رظاب .یدشم ر وسول وا

 یفاک کمر دشک د یژک | یدراهملوا شما یمخ نالوا

 كناراماق . ]٩[ یدرلریلیاربعاح ثوعم تسود هدرادقم كج هلک

 دادی ال را ءزکلاب ,رایدنوروک یک. روبمر و تما چه هنسزارق

 فرصمز | اهدیماریلزماکنا زود ندن رافیلکت یدنک نوجا فراعم

 . یدسا ثدح ند ۱۵۹۰۵ لاثم كوص . رلیدلاق هلکعا رابتخا

 كننوناق تعارز۱۹۰۳ یاصصحم كننويسموق تعارز ادنالرا

 .یدنولوا لی زمت یساربل زیلکنا زود هدنماقم وتستور یشراق هنقبطل

 طق . یدیوشود نک "کیا تم وک یش .یدنکر حر یدح «و

 . ۲ | یاععاد یملح د یورک بشم یهملکحه هداربص وا

 ۲1275. ید رو رازق هل ى

Ser. , CXXXI, 4141-504  
 ۲1215. , یدشط ر و رارق هلا یار و ه« ۱۹۰ [۲]

e. , 11 , 6وتناراب « هرک وص یا چ وا یسهنیاق روفلاب رتسم 4  

 . یدتا افعتسا « ءداررص ینیدالوا دقەنم
 :٦ کاخ كتهرتاکلا



 هنن و اقهیلام

 تارک اذم راد

 هح و ول

 درگ ادم

 ۳ ۳3 رس

 یصخشالرائوعم Al تاصصخح «هدلاح ره

 ردا نامأت هحاسرب عساو هتنادقس .كج هلک هعوقو هدنروص

 51 اشم هدنقح عیاقو !نیلبا لدن نامز هن ایاکش و طو

 . رارایا ضرع لاتحا زا كب هدنصوصخ كمرو آر حقت

 کم رک ادم لوصاضعب راس مع ها ققد یدمش

 . زابراح زن و راکشا اهد هطش و

 هلعف هحاس یران و و تاررقم ندا اوتحا یاملکت هحدو

 یتسهرک اذمكران واق تارک اذمیهدنقح هینوناقهحال ندا لاصیا

 هداراماق « تارک اذمو , رلردعباب هد دعاوق ندا مظس

 راصحا هناصوصخ نانولو هدققد تح هورغود ندورضود

 ]٩[. راردیا
 كج هلک و تب هب راح اا ضر صع یس ەجدو « رولسناش

 هداراوو رر و تاحاضیا راد هننافراصمو تادراو كن هنس

 ادارطتسا لع كراشیا یراحشو یتسهداصتقا طئارش ثاتکل#م

 ا مدار ادم ندا بیقعت -یو . ربع ندزوک
 یتتمدخ لع هناحاضیاو هده رظن «ریلیالوا یعومع ردقیناح اضیا

 < و . ریل ایام ول و یتسانم ر چسه هلا تفیلکت نیعم نر

 یساسا -ینسهبلام E رکاب طقف ام

 كناراماق هدیایود « زکلای . ردتصرف رب نوجا قیقدت هدنروص
 . ردقو یسهطساو كما هدافا و < ینسهعلاطمو €
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 سن ۲۵۳ تن

 Sir Thomas Erskine May یام ناکسرا سامو رس

 هال داف هر هس زح هدنل وسل و هدربا ینلد زاب" راد هنل وصا وتنلراب

 هب هحم ال » تالبدعت و نا فک ک هد رل هلح ص فاتخ دلرلهس ون اق

 دوخاب خال | یراتاصص ۳ هدهس وداق هحالو كما قلعت

 كملنا راصحتا هننا ارجا ايو هتك رح طخ كرل هسمك ندا هرادا

 ءتالبدءتوتارک اذم « هدهرودو .ردو عود نوجا یس هلح ص

 كما قلعت هدر وص 7 قص هر اص وصخ نالوا ثح و

 رس دا لوق اتاذ هجهداس یسهاغ كرهشالو . رايا اضتقا

 هدلوسنوق كلام ندا باما نوا كرادت یراتاصصح

 زکلای در لتأاص صح ۳ ندکمرو ما دا ندهن زخ

 تراىع ندکما ے رص ینکیدلک مزال فرص هنراهل عضوام

 هلتسانمو هدنقح تاکرح یرادا یخاد همانماظن هلتهج ینیدلوا

 نما « یالود ندو ۰ E ا هدشن ر سه

 كسرازوس-كبام . ردک :همردسک كب هر اذم نیا
 هحال طوف . 5L هس ارق یحنح واو تکا یمسق یجنکبا

 ندنرل هب واف هال تاصیصخم زکاای هدارو . ۵٩۱ « یام [۱]

 .ردو صعود هده دنفح هنس زخه ديا وسن وق ا کیدل وس و « ردی | تح

 یی هلماعم داع هر هب راج 4نس AL ص كرلنوا یرل هح ال تاصیصح

 . رلردیا ماعاو لاکا

۵ ETI 

 و
 یرلهحمال هنبزخ

 مہ دنقح

 تا قم



 و ۱

 نامه [۱] هرزوا قلوا اننتسم یراظن ناتسدنه «راهینوناق

 < هلتهح یرلک دسا اوتحا یتاصصخح توک تامدخ نو و

 كمتا دیقنن هدرهلحروم یتا ارجا كرئاود نوت ناه ناه
 ندرلتحرفو رلثوعم « قرالوا هیموم هدعاق ر . رولوا لباق

 تارک اذمو ندنانایرج ءاضعب .راردبا هدافتسا تحار تحار

 «طقف .رولوعو هدنجما تاعرم لوحوک « رد اض رع عور

 نالوا شردنایوا هقالع سحر هدنکلم نوتو « مرک قوح

 ۲۳۲ ۲ کلمتیم هرم تساس لخاد ین كوو

 هدهتسهلب رو یییلکت لیدعت . [۲] رلردبا قاعت ه هبحراخ تساس

 EL تا رک اذم هدیسهحاس تالیدعتو ۰ ردراو هدعاسم

 هدنلاح ینمحما تاصصخم « لوصا و هدرظکی . ردعساو ردق

 ۳۳ رمزکب هلوصا نا واوا بیقعت نامز ییدایدا لکمت
 لرلهشالو .ربلس ینغیدلوا هدنشرونم لوق یرلنوناق و اراماق

 ا ندتادراو ناتسدنه ۱ اس وات SEL ا

 ناتسدنه هنسه « هلهجو ییدلیدا حاضیا هدیراقو « طقف . ریلیدیا

 یسهلرسو دق ینسهرادا تك کلم وب هل تح سانم یید و هب وتنلراب كن اب اسح

 . راقیح

 هنس رلتک رح طخ یرادا كرلس هتسيا یرلت اصیصح تا

 هد ۳ هکر دس الود ندنو . (۵7۰۱-1۲ «یام) .ردیل ها ق ہت

 هکذوج .یدهعتاهدعاس ةتسم رک "ام اا نوک و یاب زا نسل

 ندننایمرد تسایسرب تح «شمهیا ذاخا رارقرب چیه هنیاق هدیایو

 هفح ۱۲۷ 6 یرهس یج ٤ <« درابناه ) یوو بذتحم هلس

۰۸۰ ۷۷)- 



 دن ۳ 9 دن

 جايتحا هنساعالبوط یار هللوصا هر هرک قوچ یتارق
 لف زط یرلت و عمم ادالرا زکلا رب ار یم هدر

 ورتشیوا هدایزندکشا لامتسا ْیلوصا وتاب رفا هلی و

 یراقیلکت لیدعت اردان .راردهدکعافطع تا ا نوسک

 هله رب ناعم یازک اذم یسهاغ كلرلتوت ءنامز ینیدنولوامیدوت

 ناخ راملکت و .۲۱] یدنرابع ندکمردتا رک رع هترزوا

 : ردرلشم 4 دیا لوق چسه

 کمرو یرارق حس هدنقح یک راک » تاشوکخ

 لاثم نایراحهزوک كا رتاد هنتصرف دقن یتهوکح ندالوا ناکما
 تارک اذملطعت نلیر و هلتسانم یرابطروت توف تنایو هلام ساب

 ددص اک هل وصا ےدو واد هنارک اذم لطعت : ردیرلر رقت

 < هشقانم هلع ءان .-ر دلکد قسطل لاق هلاح کیا 3 یسهدعا

 هدمدنتفح ران هلوک ود هرابداو ېد ها كس رادار 8

 قوحر و رلا لکشر سلاحتمربع اب دام هشفام ۰ رولوا هلو

 «كنلخاد ههانماظنیراس ر سلح طو ۰ ردا ساع هر تک

 هلوق كنراهقشاب ندن رافیلکت لیدعت ندا قلعت هتندم لطعت

 لیدعت گو ات ید هلمع كنيلاها لوف هداش رفآ یونح [۱]

 كم هس رخ ه د ہل وسن وق ۲۳۳ E I EE EY .ندىل اھم ك وصلا كيو ینیلکت

 5 ا فاک ت هدنن ارق شتا کلر هح ال یو مو 84

 یج دراسه ) یدنل E ر رق هر وص ندقدب ولوا ناما

 CUNY هفرڪګ ۶۱۲۰ 6 یرهس

 تناپو هبل افساپ
 یرایطرو تن وق
 هلیتسانم یبیطعت

 تاک اذم



 ات زر

 هلیسو هنارک اذم [۱] نوجا یرلکدر و رارق هنغیدالوا دعاسم
 . روتولوا لرق لیدعت الب اعاد رس ندا لیکشت

 ج طخ كام وکج رایش زمکیدهلوس ردق هیدمش

 تفلاحم . راردبا حاضیا یهداع طئاسو دوجوم نوجا دیقس

 مدعر نامز مه وا .ردراو اهد هطساور هقشاب ندا كاا

 ۱۳ ر تیرنک | یهدساحم .سلیهرو یریزقت دانغا

Eنوجما یسهرک اذم كر رو ایاد « هدهج  
 ثحم عوضوم ءو طو . ر رتسوک تقفاوم هنصصخ هسلج ر

 هقشاب نوو نولو ندندنقتت كن اارجاو تاکرح ضعب شلوا

 تله یسهاغ « نوسلوا هسرولوا هدلکش ه ر ره . ردش ر

 ینطوقس دوخاب ینماود كم هند اق ثوعسم رھ .ردکمر وهد یک و

 ۰. رز و یآ 3 ر هلیکح هنر كرازیاهد «هر 8 هنکیدتبا وزرا

 ۱۳۳ هلتسم دوخاب هتک رح ۳ یصوصخ یمکح كناراماق

 گكنهنساف .ردیاانسا هننا ارجا ٌهعومحت تئه كهنماق ءزعاقلعت

 ۱۳۳ اا هرم اب اتنا لاتترخ وا
 ۱ : را

 كمهللار وح کمر و باسحیشراق هنساراماق ماوع یەم اق

 ندناح اضیاو زمکیدر و راد ءرلهطساو فلتخم دوجوم نوجما
 «كم ود ههروا یرلتاکش هکر ولشالک | هدر وص راکشا كب

 كا «هلتيسانم راشيا كوجوك كوو « كتا فیلکت تاحالصا

  Nیا ۵۱۵



 حس ۷

 هموم تسایس یک ینیدلوا نوجا هرادا تآ ارجا قافوا

 و . ردقوح كم یرلهلئسو كمهلا دیقنت یتموکح هدهلشسانم

 هد العف ید 4تسلا 3 اهد E هلت ه یضام راهلس و

 ۳ هاغ یرلقدلوا مداخ . رازدلکد روم ET ندا

 كتموکح یتلخو ندكعرس ابض ةمزح ر هننرزوا كتموکح
 «هظحالم رظن - ردنرابع ندقم,دنولو فقاو هنتک رح طخ

 .ریلیدن ماست یراق دل والودیم هدهحردیفاک كل راهلسو و ةر

 هس الود یراتاارجا درفنم كرارظان «لباقم اکو طقف

 هداراماق هدصوصخو .ردشلاز | كب یراتصرف كمرو مکحر

 هکدتک ینسهلدا رکف نایب هدنروص ییطق قرهالپوط یأر
 و . رددوجوم لیاع ر زراب نوا قوص هلاح ر روز اهد

 .ردهاطم تباع هن راسل ر یییقح كنتم 8 وتنملراب هسیا لي 3

 کلا هنساق طقف .ردمزالیمالوا دوجوم دقت تیرحرت مات

 هدهدارحا لک د هدقم ر دشالرارق یتسایس یج هديا بقعل

 هحش تیم زرط یهیموم روما . رتسیا كما هظفاح ین رح

 ۲ اح تالکشم هب هند اق هح دم یيدتسا نون کلک هل راشعا

 ۱ ا یسم هم دا 4 كەن اق «یسمالر

 تفت یر راما اراق غا
 ندنفرط تموکح « طقف .كدتا ثحم ندرلهفظو ییدتا افا

 ,هسربلیدبا انثتسا تاصوصخ دیاعهنسراهحمال نون اق نانا مد ۳

 كناراماق هدنرزوا یتسایس یعوم كهنباق ریش زمکیدهلبوس

 كمر و مکح

 ینالکش

 هلام لئاسم

 یهدنقح

 قدرلهرک اذم

 رللاثم



= 

 کن وج .ردقببطت لباق هدنروص ینیع هدهلورتنوق کیدتا ارجا
 كلام نوجما كمر و یرارق حسیقت و كتا دیقنن كناراماق

 کو تقلا ق . رد كنربرب طئاسو یو
 هتسهحخشرات كلارك اذم نالوا شا نایرج اریسخا هدنفح

 یما عور یراقدالغاب ییرلتاردقم یدنک كرارظان هحنلیقاب

 یرلکدمهتسیا كمشیرک ی رایدنک و یراقدلوارح ردقه هدنست
 ملست لاحرد ینیدلوا لکشم ردق ققوص ًاهرک هبهلئسمرب

 هدلکش ناه ء هزر مهم بک سم ندرلتسینوینوا . ریلیدیا

 9۲و هتشسات رارکت كنهماح موسر نوسلوا هسرولوا

 .یادهاضراعم هلئدش هتساعلا یعوسر هلوعوک ندهینادغ داوم

  كج اتاق کمار دتنا لمم هفرطر ینسهفک كنىزارت ران ون

 9۲ رکلاب < قلارا رم ء کهدیروصوا . نایدنا هدراذقم ر

ET۱ اس هار هلل وصا هل را هدسلحم هدنقح یسهلمسم  

 هنسهمادا كلوصا دوج وم هروک هلا حا بلغا اراماق یدنا هسایدنا

 ا هّنادع داوم « ندفرط رکید .یدکحهر و رازق

 یترثک | اراتس وینوا نالوا رادفرط هنقسطت كنا وصا هلدامم
 یدنک . رایدبا رکفرمه اماع هلا هتناق هدنقح رلهطقن راس

 هم دم ینیداملاق هشت هداصتقا تساس ر راغم هنس رل سر

 هتشيا . یدرارو هتسيا ین۔املاق هدرادتقا عقوم خازن

 تموکح هک دەنا سح تیروح ر ًانادجو هکر دنوجما كلو
 اش و هتشیا ۰ رلیدآ و كم همر و شر دید



 دن

 راد هنسهلئسم وک رو هو عود ندوعود رللارمل مد

 هسیا روقلاب رتسم . رایدرود بوارا ینسهراح تعجام هار

 لاو ,ندتعولس هدنااب.یطق هدنقج نسایس دن
 رکفر یطق هدهطشو كناراماقو روسدبا بانتجا هلا طابتحا
 وک رو رب هنیاق . یدرویشیلاح هغلوا عنام هنسهما نایمرد
 یتعضوكرارظات هدنقح هلتسموب ردق هبهجشدنا نالعا یا غور

 هدرا کش هاب كيما نشر
 بسر ینسالوا تراءع ندکمر و یسموح ر ره دامعا مدعر

 . یدسا لوو قرالوا

 هدماغنس رب هد ١ كتسيام یسهنس ۱۵۹۰۳ <« نهلربمح رتسم

 یسهفرعت اكو وک لج ر كنسيدنک هدقطن ییدتا داربا
 كڭىوعىمر «مسوم « هداربصوا .یدتبا حاضیا یتاروصت قو هدنفح

 هدهجردقحهاشار ناکما هنسهمر ور رر یصوصخ هاتسانموب

 هسعقانم كلیا هلتسانم قطن و « هلع ءا . ی

 ارور یریرقت ےک اذم لیست نوجا یسیطروب وقت
 قییلکت لیدعته « یلخاد همانماظن . [۱] یدلک هعوقو تقو

 هدنلو رکف راهظا كناراماق هد یدا دعاسم هتسهلرو

 ندو .یدّتا نایرح هدسیام ۲۸ «و . هنسهجا اطعا رارقر

 هلام تصرف ناقاي كا نوجا هرک اذم رب یلفارطا « هرک وص

 > e طّفف . یدقح هدیار زح ۵ ەلىتەسا م ىسەعال نوا

 ۰ ۱۲ هفنص ء ۱۲۳  یرهس ی

 @ھد ۴۳



ENO 

  ERNEر چیه قلاس هاب دمت یهیداصتقا

 ادم كم هس ول هحال وب هلته کیده ا عیدو فلکت ۷۳۶

 یدر دلس ینغج ه امالیر دشیراق كس راثح تالاب دعآ لسفو 1۳۹

 ثمرو یررقت هرک اذم لبطعت تفلام « هنرزوا كیو
 یرارقتیلحعتسهر هدهلئسم و ءزکلای .یدسا تعحا هنلوصا

 لوف هکنوح . یدلکد شار یالوق كمردتسا لوتق ۳

 تی وتلرا ییدمش ررظاب هدنفح تسانس نامهتسیا كمل ۶

 رادتحالصکمر و یأر هلئس الود قلوا شمال ا ههجور ندتام

 میمه كتسايسرب هلی هسیا تفلا .یدرارویدا ادا یتیدالوا
 هدنامز كوص رالاربل . یدروبهتسیا یتسم«* دیا لوبق نامز رب

 ندنالکعم هارءدیا هدافتسا ندهداسرب لک هعوقو ۶ ۳۳۳
 كنسراقطت كیهلربمح رتسم هلا روقلاب رم هدنقح هفرعت
 اا كنك وشاب یناکلمتسم لاوتوسویت مدنرتسفف

 رامز هدناربزحت ۷ هرزوا كا هققاتن ۳
 یسهشقانمرب یعومع كنهلئسم یداصتقا ءسسر « طقف .رایدر و

 یدولو هدنسهعلاطم ا هلومسش راد درب ره .

 لبطعت « هبلع ءانب . یدریلیهلر و ریرقترب یللومشاهدهک و لاح

  Reیشراق هی ار ۱۳۶ یتح . یدولوا در یقیلکت ۲۶۳

 رتسم هدرلهعقو بقاعتم كرك هدهعقو و كرك . [¥] هلا یار

 { EYاذک « ۱۲۷۱۲۵۸۱۲۸۱ .۰



EEE 

 یداصتقا كنمسق ر كنامز نليدا صصخ هتموكح روفلاب

 رار هلک عانتما ندلوبق ینه رف ندنسهيعطق هشقانم كنەلئسم
 قیرفت هسلج رب نوجا هرک اذم یبربرقت داغا مدع رب لق

 ینفیلکت وب كنوا رالاربل طقف ۰ [۱] یدریدلیب ینکج هلیبهدیا
 رکف كسلجم هدیابوب كنبرارق هذخاوم رب . رایدهعا لوبق
 . رایدهلوس قرالوا ىلقح ینکج هب همهدنا هدافا یتسهعلاطم و

 و هتک ری یدرارویلم ین اه الو ایفا هدهطق ه ع اذ

 یک وو یمسر كنبرب چیه ندرارظان سیر < مد

 هحال راتاصبصح كنهلسم « هلتهج ینیدالوا ثحم عوضوم

 هنفج هیامالووق هیهشقانم مقوم هدنتارق یجنکیا كنسهینوناق

 «یس هبعامجاهرود ۱۵۰۳ « هلروص و هتشيا . ۲۲ ] یدرو رارق

 هتناهن نداعالپوط یار چیه هدسلحم هدنقح هیداصتقا تسایس

 رللاوس قوح ر ۳ دارا هلتسانتم و هک ولاح . یدرا

 نک ردما نایرج تارک اذم یاد هاصوصخ راس یحو یدراو

 .یدشمانایرج تارک اذم ضعپ ندنلبقدا رطتسا هدمدنقح هلم و

 كوو هدهلک و تنه « نامز یتید الب وط ندکی اراماق

 هدیرلضراعم هحیاشاب یک ن هل رب رتسم .یدشلک هعوقو تالدس

 كم هم اق هڪ دم تارا كیوتنلراب . یدرلشمر و یرلافعتسا

 .یداققح کج ههنا ذاختا رارقر ییطق هدنقح هب داصتقا _"هلئسم

  [17کذا  ۲۵۰ ۲۵۱۳۲۳/۱ ۵۷-۵۷۱۱ .

 . ۸۱۷ هفص ۰۱۲۷ « اذک 1

 هد ۱:



۱ IRONS 

 ددعتم نوجا قلآ رارق رب ندسلح هدنابوب رالأربل « هيفام عم
 هدنفصن یحنکیا كنهعاهجا هرود کلوا . رایدکاام هطئاسو

 ES ادم هیاوج ةا < یدرلشمهم هدا لامعتسا یرانوب

 ینغیدربترا ینهافر كقلخ كن هبماح موسررالارببل «زامالشاب رالشاب

 قلخ كدالبدعت ولرود ره كج هلک هعوقو هدتماقتسا کب كي و و

 فیلکت هباراماق ینسهما نایب ینکجهریو هجي ر موئشم نوجا
 نوا كمل همالاح راپو قمصراص ینسهقرف تیرثک | «رب ره: زایدتبا

 ها ء رارظان هکنوج . یدشماعلا هملق هدلکش ندا باجا
 . رلیدتا در یی ناولوافطعهنرایدنک هدنلون هداعا ینیلاوصا

 رب ره ه ید و یار تس ووا ر یر کی زکلاب هدنهل لیدعل

 3 هرک وص . [1] یدولوا در ا یار ۳۲۷ یشراف به ۹

 یرلکدتاقیوشت كرلرظات هدنهل هفرعتر هنارکهماح « هدرام ٩

 هدنروصیصخش ثوعبمر نوحا یمه احق كداراماق یناکیرح

 یدلک.د شار شلو وشود یا ك هدو . یدر و ر رق 7

 راقلام .یدیولوا در هلا 7۲ ۲۸۵ یشراق هأر ۲۳ < ر ره

 ۳ ٩ و .یدراو یار NLP وا

 یصحش توعسمر هقشاب هدسیام ٩۸ . یدراشمر و E هدنماع

 ۱۳ ۰۱۳۳۲۰۱۲۹ ۰ یرهس ىج 6 « دراسنام ۱1 ۱
 نالوا شدکج هدرا گوص 0 كاروفلاب رسم « هدنسپ ا كرام

 نوجا وتسآورپ یشراق هنسهعا عانتما ندحاضیا ین رلافعتسا كرل رظاب

 قم آ ههلئسم یداصتقا ر رقنو .یدلیر و یر رقت هرک اذم لیطعتر

 .یدولوادر هلبا یار ۲۳۷ یشراق هب ۱۷۲ .یدرو دبا ساع هطساولاپ



 د د

 هنازاکه اج هدنقح هیئادغ داوم « كناراماق . یدریو ر رفا
 کجهدا لکشت كوب ر نوجما قلخ كنسهفرعت هلو رعوک رب

 انا یهدنلو ینیدالوا رادفارط اکو كتموکح كرهنوشود

 < وب . یدروس دا فیلکت ییسهمر دل ینغح هاش راق 2

 كيهشقانمهدنقح هلئ-هو « رارظان . یدناموجرب یکتا

 ندنکلام هلیئروص كمرو یدک لیدعتر راد هنیدلوا هدوهب

 ردق ینیدلوا ءدهعقو کیا 5 .رايدوزۇق
 ۳۰ یشراق هی ار ۲۵۱ یرر رش 6 هکنوح . رایدلو ت

 د و ۷ هدنسازا ر لوق هللا شو

 ۰ [۱ | یدلخاد
 اا او نوش یسورک_ اما ا

 یحشرا سوتسعا ۱ نوجا كنون .رایدهلا بلط ینسەل دبا تمش

 یوک رو ر هنرزوا هینادغ داوم ء رره ۰ یدنولوا باخا

 نالعاینکیدنبا لوبق ینتسایس یعوسر لومعوک ی حیج رت یوتح
 هنظورب یر ءارا رظاب شعب هدنتشج ا دم وا

 ۳ كر ره .یدروی دا فساراهظا یالود ن ند رلهعا لوق

 ه عام كنرارق دامعا مدع ر « هحش طعف د

 رارفر یعطق یاراماف هدنمح هسایس و ناعم « یغیدلوا

 یغید ولو هد وم ردقه تلتمحا سم کو نوجا قوس کمر و

 هسک چیه هدنما راس هم هتسلا ثمر وود یهباق ۰ ی

 ت بقاعتسو ا ۱۳۵ : اقل ]٩[



 هد ۱ ۵ ۰ ٩

NO تتسن. 

 ۲۸۸ یشراق هار ۲۱ هر ره ؟ یدمرو e هدنملع تموج

 ۱۱۱ دام اتش ویوا .[۱) یدنولوا در هلا یار
 تفلا هدراهمفدیلوا .یدربو یأر هدنهل ریرقت ثوعیمر كن
 N هرکس یسجر ندرلنالوا شرو ۳ ملک هلا

 اتم هاصتقا .رایدنارواد فکشسم یرارکید « یدر ویار

 «تفلام ۲ ] ار هلقلوا شل و وق هر هشقانم عقوم هلا تاعفد

 تەحاص هار هدنقح یساسا كنهلئسم هدهعامجا هرود نو و

 ینغیدلاق ےقع كیربعو دهح ییدسافرص نوحا نامأت یتسهلب دا

 . یدرویروک
 ۱۱۳۲۱ قت طقف - یدلوا غ هحش هدهتس یسهرا

 هدر وص یهحش كن وعمر 8 هب هلتسم ىنىع .یدىا هقشاب يعل

  یدلیدا فرطر هلشارط هرخأتسم هلئسم ر رق كلباییدر و

 فرع هدیراقو تموکح « هجنلک هرلربرقت یکهرک وص ندنوب
 هنأر هدلوصا وب . یدتبا قیبطت هرانو یلوصا کی زمکیدتا
 چسه ا کین ¢ روفلاب رتسه . ردیرابع ندکمهّما كارتشا

 0 ورکف كناراماق رارقو یأرر ییدهمهتسیا قمشیراق

 ۳5 هلع ءان و ینحهانابولوا قنات یک .ینهدفا ز یی

 شا لوق یس ر کج هل هلوروک هلا لاها رظن ندنفرط

 . بقاعتمو ۸٤ هفیص ۰۱۳۹ « اذک [۲۱]

 هدهلیتبسانم یر رقن هرک اذم لبطعت نوجا ییطعت هیلاقساب [۲]
Eدو دن  



 دا

 تالکشت نالواش دا لوف هدهبموم تروص « و .یدرولوا

 ۰ ردلکد رمسقطنم

 قنا یعیرشت سلجم « یمهتسیس هلک و ته رب لوئسم
 فاشکنا هدنروصر ملسویببط نامز ینیدلوامسقنم ههقرف کیا

 یس هح بانتحا لیاقربع كم زەر هدهدنلخاد طلا رشو , ریل هدیا

 هدنرکیدو كمرتسوک تهاظم ههم اقر هدهلئسم نوحاوتنلراب

 كرل رظاب .. ردا باجحما ییسالوا لاع قعولو هدنملع كم هند اق

 ۰ ردمز ال كل دا دو اب و لوش هلسس هع وم تاه یا عور

 فیلکت قح هدناصوصخ یرادا رک یارشن لک ء هلعءات
 ینوک و كم وتلراب ٣ رلبا اضفا قلوا اب هرلن وا ًارصحنم

 حسه « یساراماق ماوع . [۱] ردراکشا یتدلوا هلو ییا

 هدکمر ویأرر هدنروص رمشمو یوم ەر را یل وا ا ۴

 باغ یردقو دوش نونو اراماق . ر تالکتشم 2

 یر دق كمهلبا موکح همادعاو كعادقتن زكلاي .ردلام کما

 ىنمجلا تاقبقح لو و كتلم « هیوتنلراپ . ردهدکعا هظفاح
 هدایز ندد دش مد گام یلاظو Ss .ردشل رو یاب

 نالوا 2 TET لوا تكتسا راماق ماوع «خیمل در [۱ ]

 وتلراپ « یسیلخاد ةمانماظن كنيعيرشت ساجر < هدن؟ وص كرتا

 قضا كراتوق هدنسهمزناقم نوو كتلود « هلع ءان و ة دنس همزن اقم
 ی

 ( ۸۰۰ هفیص ) روییوس یفیدلوا ورتو امر یسایس ندا راعشا



 ۳ نر ۳ 7 ٠ وح ی رو هتسه صزرب

 ج 9 كتموکح 6 رو قوح هدهس ریلی دبا اشا

 ۱ وتلراب . ردعقاو یسهعا قلت تا راطخا .دندنفرط

 8 شح es دوش ر 0 هب هنډب اق ا

  Eم راكفا ؟ ردع و انا ا 2

 لیدعت ها یامحا تابا | کیو یک جت یار داععا مدع رب

 4 ۰ ردهدقع ولوا

ooسس( کل  



 باب یح ۲ ودود نوا

 یرلتایوتحم و یرالکش كرن و اق
 عضو نون كوص یتیلباق کهدنصوصخ نوناق عضو كنساراماق ماوع

 یالکقم كلها ء یسانف لصا . كدشمروک هدیراقو یتغیدلوا لصاو هنندح

 هدیروصر تقد نایاش هلتبسنه ىضام كتلباقو نایالوا عساوك٬

 س نوا نک ًاراتعا ندنخراب ۱۸۱۸ . ردسالوا ۲

 ناسقودقرهلوا یطسو هنسره ندنراهحال كتموکح « هدنفرظ

 ندنامزوا طقف . یدرولوا بلقنم هلاح نولاق یسهاد ترد

 یصخش را وجم ,ردشمانک | هدایز ندنفصن راتتم»# 8
 یثیع ناهناه هدهدنقح را هم ال یراکدتسا تملک هد روص

 كراثوعبم نیهتسیا كعا كارتشا هنارک اذم . ریلی هنهلیوس
 لکش رب فاکشوم اهد كنادقتت «یساعرا هکدتک كنرادقم
 یزاربا هدنسهراد لوصا رب مظتنم اهد كتفلاخ ء ىساملا
 ندا باحا نوح یسهغا لوق یهینوناق هحالر كناراماق

 ا امر سماه دک یتاقا تی
 هصاخ اب زوسو هدنقح رلنوناق نالوا قشیراق دوخاب نوزوا

 لیدعت اکو هسرولوا نوزوا ردقه نتمر هکنوح . ردورضود
 ۱۷ : قیکاح كن هرتلکنا



 هملق را هحم ال

 یسافل ۲

۲ 3 

 . [۱] ردا روهظ قوح ردقوا هدیسهاتسو كجا فلکت

 یرالکش كرانوناق تالکشم وب یهدقمراقح نواق « هتشيا

 . ردشمرتک هلوصح تارثأت ماطر هدنرزوا یرلتایوتحو

 یوم نلیدبا عیدوت هدروص یصخش ندنفرط ثوعبمرب
 هملق ندنفرط نینیذنک اب هس واق هح ال ر كجهدىا رادهقالع

 سانش نوناق ر کیدا مادختسا نوجا شیاو دوخاب شلا .
 لوصار مظتنم ه دنف> رجال ع وی ون .ریلس ال وا شا زایندنفرط

 یححصت كنرلهراسع . [۲] ردقو لورتنوق ر هدنسهرااد

 شاونوشود یا رتسیا . ردشمال زا هلح صر چیه نوجا

 تارک اذم E هد وتلراب 6 رلن وسالوا فا رات وسلوا

 كن هروک ایو نصور یلکُ فرص و ندیا قلعت ه هرتلکنا ءطقف.ردک

 كن هلامهسزخ نوک و یرلهحال تموکح [۳)نایالوا زتاحینتیهام

 ]٤[. یئالرضاح ندنفرطرلنواعمکءدنتعمدوخ ابیتقووآ وتنلراپ
 ۲۱۷۶ Legislative Methods and Forms 5 تويا ۲۱]

 قوقح دكرلیعدتسم عبطلاب رلهال یصوصخ :اذک «تریلیا [۲]
 راهراد یرلکدسا قلعت یرلهح ال همای رارق تقومو ندنفرط یرلسانش

 ین هملق ندنف رط

 دناع هایچوفسا و هادنالریا . طو « ۸٩ « اذگ « تریلی [۳]

  رلتکلم وا یرلهح ال مچ کت ناه كياتسدنه و یرا هال نوا

 نالوا هدا افا ی هفیظ و ک هدارص ینیدزاب ی ربا 1



 ۱ تن سر

 هملق هروک هناملعت نایرو ندنفرط یسهدنام راود رلهحمالوب

 راهحمال ءاضعپ .رولوروص یر هعلاطمكراهرت ادوا هلتتسانم وب .راربتل |

 .رک ندحبحصت رظن هللا تاعفد لوا نده دا عیدو هب وتنمل راپ

 هدنجراخ كركه دنلخاد كسلحم کیا كرک هج ولوا میدونه وتن راپ

 ء.ناهبمک ضعب .. رارارضوا هموچ دقت نارا قوحر

 نوجا قلو یتراناصم كرد ر یرلکدهتسیا قمردقارب مقع

 نایالوا ضرامم هنیسنرب یعومع كنهحال . رارارو ییرانهذ

 هفرعایو زاتمار ىلع هکلاتحا « هدنجا كنهحال هسيا یرضمب

 نایمرد . رارولو رلهدام قاط ر لخیم ییراتعفنم ندا دانتسا

 .دیسالوا شمه هلقع ندلوا كنسهفاک كئاضارتعا نلیدا
 ندننیدنولوا نامحو نظ « كناضارتعا ضعب دوخای . رداباق

 هتشپا . یلشالک | ندرك وص یتیدلوا یراهیساس تسها هدایژ

 هل روصو رلهدام یيو رللیدمت رو و E نمجملا

 رومأم هبهعفادم ییهمال « هلتمومت « تالبدعتوب . ریلیدیا لوبق
 قلست ك هحل با یاقووا وتلراب .یلکټعوقو هات وم اک
 نوجا كمر دل یترلهعلاطم « یا یناد كنەراد ییدتا

 « تالیدعت « امر هیشیه <« طقف .راراکب هدبر هلاغ کک

 لالخا یساننو یکللزوک ییدرو کوا كتاذ نازای یهحال

 یس ەچ زا ر لزوک كي كنهفیظو و هدنناتک تربلیا یهنتروقرس

 . ردها حاضیا ی رلتیحالص و ( ۸۰-۸۵ ۰ ۱۹۸۷ نشعات

F€ AVA)۲۳۱-۲۱۷ ۱۹-۲۱۸  ) 



 یراروصق لکش

EE ره CESS 

 حیحصت ینتم هدنساراماق رادرول ای هدنسهلحیم هطضم اي . ردنا

 ا نوا
 هدن رللکش كني رلنوناق زلکنا هدزه امز «تربلیا یهننروقرس

 هرورضلابنک رک ندنساراماق ماوع تب هحالرب یراروصق نلوروک

 ا ساسآ دارا رقرب ناقخ ندوتنازابو هناربغتینج هلاق ضورمم
 .[۱ اروسدیا فطع هنتفک یمالوا ترابعندنس هلماعم نیب فلاتر

 داوتم ندطئارشو لاوحا ندیا هطاحا ینشیا میرشت ء هیفامعم

 . روینوروک یک رددوجوم هدتالکشم هقشاب
 اهد هدرلن ولاق « یسهلخادم كتسافووآ وتلراب هک قود هېش

 ۳۳ روم كعا نانأت ماظتناو دارطا ء تزاجو ءدایز
 یا î هءاق نواق ر . ردشعا مدراب قوح هنحالصا

 هدن روحصتیاعر هنوناق ءالوا .ردمزال قعوط هدتقد رظن یش

 یوناقوا ء اینا ؛ ردلالوا كاردالباق نوجا راهسمک قجانولو
 قحالوروص یرارکف هدنقح ینتمو را همکح كحهدیا ریسه

 . راردیلملیبهالک ا هدنروص ےرص تیا ینسانعم راتاقووآ
 ر ینجا تح « نوجا رلنایالوا لوغشم هلا قوقح هکو بلاح

 روز تباغ یر یقواق زلکنا ر نوا سانش قوقح

 كي ون اق . سلس هلک هد انعم يا ا ء ردشر ریلشالک |

 شی هوا راد ههدامرب هرک قوحنوجما كنا ذو هنحور

 نواق ر چیه » . ردنا اتتا قلوا فقاو هرانواق نونو

Leg. Methods and Forms ]۱ [ 



DES 

 لاق امام هحیننلا هر هظحالم رظن هدلاح رب درفنم هکر دقوب

 یرا كقوقح ةعوم تشه ر ء نوناقیه . نوسلوا كاردا

 .ردورضود كب یزوس [۱] «ردیسهجرایر كابر دوخای ینابرب

 ینیدلواعقاو هرک قوج «كانسرانوناق زلکنا «ریارب هلقلوا هلو
 تیروحم ر چسه نوجا یرلالوا دقعمو لظم ردق وا « هرزوا

 قوحر ييدتا دلو كن را ریش ۱: روینوروک یک ردقو

 یفالت هلا هقوقح تیعطقر كوو روصقو هسریلقاب هرلاوعد

 لاثهرومشم#لا هدنابوت . ولر و لامحا هدهنکیدلیدا ٩۹۰۲ یهد۱

 ییوناق ف راتعه  Education Actید . رد  eAهير

 کج هلا كرادب هل.ءهطساو راوکر و لع كنفراصم ها د

 هنس ۳1 ؛ یدلوا فداصم هتم واقمر هنادنعم هدام یهدنقح «

 رارصا هدنصوصخ كمهمرو وکر و ییهداموب یراک اح حلص
 .رایدلاق هدننرورض كعا قبطت ارج یشراق هنشلکم نرتسول

 عوضوم یسلحم یتواق كنسبلاوح برغ ریاشقرو « هرک و ص
 كنک ون اهد لس هحم ربا عانتما ندهب دأت یهراب نالوا نک

 كنسهمکح فانبتسا . یدلیدا ضر هنساضق قح كماقم

  ۰ 1ییدهغارلجا هنسه داتوک رو-نیسلخ ى واف ق
 ضق یرارقوب یساراماق رلدرول .[۷] یدنولو هدنسهعلاطم
 ندنماکا ییشابلا كنوناق كسک ره كنوتنلراپ طقف . [۳]یدتا

Rex us. West Riding of Yorkshire (1906), 2 K. B., 676 [r] 
Att. Gen. us: Wsrt Riding of Yorkshire (1907)App. Cas., 29 ]۳[ 



 رلروصق

 ندران وش
 روبلکی رلیا

 عضو نوناق
 یهدکع
 ندب الکشم

 مضم ۲۲۱۲ تعش

 نوناقرب هدنروص كج هام هل. اییلت دراوربع یششر ییدسا دع

 نایاش اکا انف هکقوب هبش چیه ییفبک یسالوا شما
 هدنساراماقماوع «لاحوم مه .رابالیکشت یر ندنرللاثم تربح

 کنوچ . یدلکد ییا كیلکت لیدمت ر شلدیا لوق
 «روصق .یدشمک لیدعتالب نداراماق هدام نالوا ثحم عوضوم

 یاصه كمهتسس ءرار هلقمالوا فطعلباق هنناقووا وتن راپ

 . زاملاق یلاخ ندقمروا هادم

 كلام هتلباق رب دود نوجا یعاسم ییرمشت كنوتلرا
 ا یارحا هدنرزوایایوتمویاکش كرانوناق یسالوا

 ددعتم كهلئسم ر یقیشیراق «و . كدشمهلوس هدیراقوت

 كا میظنن نوناقر طيح "ییشره . ردیرب قجا ندنرلرصنع
 یسساس جام كتل < یادقف كامز ندا باجما نوجما

 هدنرزوا ینایوتحم و لکش كرلنوناق ییاباجما كنالکو تیلّوسو

 هنیرار رب كلماوعوب نوتوب . رلردبا رثأات یارجا یریآ یریآ
 را دم یرارف ات کو رار ات هدیگزاق

 یهدکم ر دتا لوو هب وتن راپ یرلنواق قشیراقو نوزوا

 ردق ینیدلوا نکم یەحمال یراکجهرو یرارظا « تالکشم
 ۳۳۲۷ لات هنب نوحآ دضقم (۱] هدقوص لاب هصق
 هال هکر دالودندنوب .ردبا قوس هکمتا فرطرب یرهدام

 هلینروص حبحصت كرك «هرانوناقدوجوم رانالا هملق ینهینوناق
Leg. Methods and Forms ترلیا [1] 



 در

 ینیداوا نکم ندقع وقود «هلینروص لاخدا هنجا كن هال یی كرك
 کی ندنماکحا كرلنوناق کسا رارنارواد بلح هدهجرد

 رارکتو قلزاب ابع ماکحا و هسراو راقجالوا لخاد هبهحال

 [۱] لی یا لا دا هلیئروص كم یراثح لکد هلیتروص كل دیا
 نالف وب ندیا دلو یتنیقیص كوو كب هدناقیطت «هدنجمآ نام
 . ردشلر دراو هطارفا كب یرلهیصوت تعجا هوناق نالف و

 « یران و اق هدام » قوح ر راد هرلع وض وم فاتح ع هد ایاعف

Clauses Actsلقتسمو صاخ هننرایدنک كرلنون هکر دراو  

 تور یراهماسوناف « زانو . ردقو یرلهیعیرشت توق رب

 هلی هصود تمجایم رب ے رص ایو ینمض هرلنواق قجالیای
 نواق . ۲۲ ] ردشم ديا د.ق هلتفص ماکحا هوم كاج هلى دنا لاخدا

 یناعرف ندنجما كلولاق « ىسوزرا قعای رصتخ ىنرلەحمال
 كعالاخدا ءرللودج نلیدا طبر هنوناق هدنلکش لیذ قراربیآ
 هب هعقادم ین هال رز « وب . ]۳7 ردشمراقبح هب بر وا یناوصا

 رالودح ء لوصا و کنوح ردهدناف رب نوجا رظا ر روا

 وا ربا هلبا قماقارب جراخ ندنلورتنوق كنوتتلراپ یتایوتح
 ۲۵۶-۰۲۱۱ ۲۱۷-۲۱۸ «اذک [۱]

 .ردوغود هدنفح یرلهمالنولاق یصوصخ و یل هصاماب «و [۲]

 یهدنفح رلهال یصوصخ دوخای هجنبجوم یتحارص كنواق ای هرلنو
 كي«یران ون اقهدام » هجنماکحایلخاد ٌةمانماظن ندمانییعت یهرکاذملوصا

 5 1 وا اذک . ردیآ باجا قلوا مضنم هاو ی یاکحا

 ۲۱٩-۰۷۸۱ « اذک [۳]



 ندحا ص یساس

 ۳ ی
 كا ینتقد كراثوعبم و راقوص هلکش رب زا رک رظن اهد ینایوتح
 ۱۳۱ ا رزرو هاست لئانم»لساسا

 هد یر اوتحا یاب هناراکظفاحم كرانوناق 0
 كىو «هیفامعم .ردیا لکشت لامر ندا دل وت یهحیش نع

 هدنرزوا یراتایوتح هدایز اهد لکد هدنرزوا یلکش كران وناق
 عیانص رازبلکنا ءهروک هنکیدنلیوس هلتیموحم .رویلوا یریثأترب
 رد یتانسحم كناعا هفرطر امام یراش یسا هدنسهحاس

 ۱۳ 2: تا کلکوزوح یراهنک ام سشمک یبادوم ءرازما
 1 هل ینهنک امر .راردبا ماود هدلامعتسا یرانوب نکرولوا

 اغلا ینوناق رب شمع ندوتنلراپ رازبلکنا نایاعالشوخ ندکعا
 ى رلەسسۇم كتکلع را ءزلکنایھ .رازاع الشوخ چیه ندا

 شاوای شاوای هسیاندقمتس نوجا قمراقح یشر یکی هەروا
 ۱۳ نما یدومتسم داقتعا ینجالوا نا اهد كعلزود
 ۳۲۲ دااباتوا و .هلراهبسوم .نالوا .مرلا و نساسا
 تالیکسشت زبلکنا « نوجا ینیدالوا دوجوم لصاف طخ رب
 6 مظعت و تمرح سح نلیرتسوک یراق _ هتسهساسا

 هد داع و فرع هک قوت همش چیه یتح « هره كرلن و اق

 « نایای راکطاشحا تباغ ینوناق عضاو هتشيا . رویلوا لماش

 « ردوا بیس ندیا قوس هکمربدتبا دانتسا. هه رحم یتسعاسم

 تمرحر نیرد كب هب هستکم قوقح رازبلکنا « هقشاب ندو

 ا ء و هرادايتعا شنا دیأت هلبا نامز . راراسپ



 بت

 راکتاعر هدهحرد ینع هدیئراق هرالامعتسا ءوس شما دأت

 ء راد لوشاو موق یهلقوا تربلیا یهنروق رس . رلرنارواد

 نوتفننلد لتل دوخای یمه غو هص وصخ تیعضو كس هناحور

 دلو كنهینوناق هحال ر یهدنقح ینلیا كنسحتمدخ اسیلک
 حاضیا هز یتکیدلیر و تیمها ردقډ هنجاتت لمتحم یسهما

 لیا هيمو عفان كعفانم لیبقوت « هرک ضعب . [۱] ردشمتا

 < لاحو . د وا فطع ت.ها ر هلضف كب هنمداصت

 هدوا هکرویدبا قوس هلانتشا هلا لماع یحنحوا كنهلئسم یز

 یراتایوتح مهیرللکش مه كرانوناق ءوب .ردیتیفیک الکو تیلوئسم
 . ردهدکٌعا ارجا رثأتو دوش ر زراب هدنرزوا

 (, یمژمو یتنلوابب هدزرط یا .یفاشکنا

 یرادنقا عقوم ینکلردم ققح كنهراداو كن هبمیرمشت "یعاسم

 چاق ر ندزو وو رويدا عییدو هب هلک و ته ندا لاغشا

 هدهسرویب رد و تیبسهنساع الپوط هبسایس تردق رب مظعهدنلا كنیشک

 ر رظا . رویای هدنحا موق ر یع درف هدهحرد كل وص یو

 . رردبا ارجا هدنتلا طرش ییا یتراتردق و ذوفت لوو وا

 < یرلالاق ا هدهقلطم تروص هن زاس کا یسیر كرلنو

 کو لیدجت هدیه اس دیشب تیرح تا راتنت
 نوتو « کما حاضیا یتراقدبای نوتو رارظان . ردیسهل دیا

 نولو ناه ناهو ةکمهلا هعفادم یشراق هتسراموجم كناراماق
Leg. Methods and Forms, 230 : ترلیا ]۱[ ۰ ۰ 

 راک و

 ندنتیل وئسم
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 .رلردروبجمهکءرتسوک حم هدنروص كج هدیا نیمطت یی رارادفرط
 هدرلهینوناق هحمال یرلکدتابی ر رارظان «قرالوایمهحیش كوب
 ضعب دوخای كحهدیا لکشت فده ر هر هدوهب هب ادق

 .رلرویشلاح هغمامر دن ولو رلهطق كج هل هديا رکلد یراتسود

EESنوجا قلاق هدرادتقا عقوم « لادتعا  

 هدنلا توق ر كوز ءدتماقتسا نالف . ردلذ رب نليدا هدأت
 تک ر مالعاص . ردیلقاص فعض ر هدتماقتسا نالف ام

 كلام هب هقلطم تردقر یک ته زیلکنار دئنتسم هسرزوا

 ءهنیراضارتعا كتفلاخم ءردبا نالعایمارضورب . رونوروک یک

 نیمی ماحرتسا ینسهمیا ارجا قییضت یشراق هنبرایدنک « یتح
 .رریدتسا لوبق یتراهینوناق حال امر هنیرایتلیزبص كننبراتسود
 هدیروص قبحا هجردو یمسق ر كوو كيردقو ذوفو طقف

 کهدرادنقا عقوم .ردیلوصح كرلتوقهقشاب نیهمرتسوک ینسیدنک
 كتموکح و كمل ديا ماها هلا تنایخ «یرلاضعا هداعلایع كن هق رف
 لکشمو مهم « LR یتوا بس هنسهم هراضراعم

 راهسیا هدنتیرومحكمر و یر هروک هتیرلمالراساوهدرا هلئسم
 هرز وایرارصاكنءسهز رب بک  ندنراتسود «اضعب هدرارظان

 ماکحا نالف نالف « كما لوق یداوم و ماکحا نالف نالف

 دن روح كمك زاو ًاماع ندران وا دوخي قم ایتالیدعت هدداومو

 یدجكنهجراپرب مهم ندنرارادفرط یدنک <« رارظان . راریلاق
 هدنسهحش یلماعت كنعژءر وتنلراپ .رلهدبا لاها ین راضارتعا



 زن 9۳3۷ ج

 رصع عراب : ردشهرک هلاحر ییطق اهد هک دتنک تیروحو

 باغ ندنسهجراپ نانولو .هدنرافرط یدنک كسلح « لوا
 .یدراریلیانازاقهجمالوقهدنفررط رکید كسلجم «یرابًر یرلکدتا

 هدهاثسم یه یدمش .ردقو ناکما چیه ناه اکو نوک و طقف
 یهلع ءاس ۰ ]٩[ ردمزالیراملی لکو روس اما ی راق رق یدنک

 مایتحا هطابتحا تباغو دودح تباغ یراهقلطم تردق كرارظاب
 هی اق راکهظفاحم كوص هصاخل اب .ردنرابع ندنوق ر رر دتا سح

 ردقە ڭرازوسو یلزآ كرتا ناق ندع هد و
 . ردشعا تاسا ینغیدلوا و8

 یعوضوم رب « یلوصا یهدکعا عضو نوناق كتکلم رب

 لوق رانوناق یعومع ویو نالا هیهظحالم رظن هدنروصرت مان
 یګ ردن هلا حیحصتو لیدع یران و اق دوج وم هدبوالوا كما

 یرلن واقون هدارص هدارا هسیا مزالقلوا تراع ندقک اب تل

 قمالپوط هیارا ر هدنلا لکشرب كاردا لباق اهد « ولپوط اهد
 دوجوم هداف ن راکشا هدکمرتک هدوجو را یی نوا
 «یرلن ون اف فاتح ندا قلعتعوضومر ناعم .ردبعسط ینحالوا

 راقیتیتاتسیا زمکیدتباس رد هدنباب « یوقتانراهطبار هق رف » [۱]
 هکدتک یرلتیففومو .ریرتسوک ین رلقدلوا قفوم ردق هب هجردهن هدنو
 دوخای ندنررکف یصخش كرلثومم تالکشم نوکو .  ردهدقت رآ

 < 4ساکد چیه « دوخاب درهنهزوک تعفنم رب یومع لکد لندن راتعفنم

 کو كره دیا هعفا دم یءفنهرب ندا قلعت هنمسق ر كوو ند رلمختنم

 . روسدیا دلو ندنرلءهسز نیئثوعیم ندا

 ییدعت كرلذ واق

 یج هیارآ رب و
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 كم ر دشل هداس ی رالکش ف رص«ندامایكلکیشک د ر چیسههدساسا

 تیافكمربتک هیارا ر دوخای كتا ارجاتالیدعت قص قص نوجا

 ا لرضا هوقو ےکحتو « نکلای و تاندح ا

 رصع یجنزوقود نوا . ردشمهل دا لامعتسا هدهمومع تروص
 .ردرلشمشلاح قوحكی نوجا شياو رلنمحا ددعتم اسا

 حسحصل و لیدعت هجهداس جرات تدثم هناکی نلیدا هدلا طو

 . ردشلاق ترابع ندکمرتک هدوجو رانوناق قاط رب شل دبا
 توکسم یرامسق شلوا طقاس ندتیعه عقوم قترا « رلنوب

 ضعب .یدرار ویم هک ینقهام رلن و اق س« الب وط هنارا ر قرهقار

 هدهدنر وص كاج هربنک هنلاح نون اقر كم یرلت ون اق قلعتمهباص وصخ

 .مهلب دنا لوقهحمالوق رلنوناقع ولو [۱] ردشم ای نون اق اقرب
 هل راثوعبم :ردورغ ود ك یرلزوسوش كت ربلبا یهنروقرس«هکنوج
 كم هم و اق هحالرب نایالب وط هارا , یرلن واق فاتح «ییتسطسو

 یج هدالکشت تصرفر یانوج اف افیلکت تالبدعتءیییدوت
 ۳ كنك همالبوطو یمردهالقازوا ندنرکف
 3 5 ۱ هرلنوا ینکیدهعا هدافا یتسانعم همادا هه بیوصت ه
 قمالشا تالاب دعآ ماطر هنرزوا ینشآ همالب وط E و

 ینجالوا ببس هنساقار مقع هدیتسکیاره كرلدیاو كنم راثشن

 ینیدلوا ینع نایاش ء لوصاو . [۲] « ردلکشم كمر و ینتعانق
 هردشم هل دیاقیبطت هراعوضوم فاتح ,«هلراهلصاف هصق هدهجرد

 . رلدابیجم ۷ و یجن 2. Methods and Forms : تربلیا [۱]

 ۰. ۱۱۳ « اذک ۲۲]

IO O E oe 



 نمک

 روناق تقوم هدیسهحش رب بیرغ رکید كنالکشم یهدقعای نوناق
 بونازوا هلون هح رل هنس اشن « نایدا دیدع ه هدعو ندهدعو

 ىلج هدننروص ییدوجوم كرلنوناق تقوم قوح رب ندک
 ینتهام هلاحتسا ر تقوم یراضعب ندرانو افو . رويدا

 لاوزلاعیرمس دوخای كما لح ییهلئسم رب لحمتسم .راردزاح
 یرایدنک «رانوناقو .ردراشل اب نوجما كمهلبایظنت یتیعضورب

 .راراقلاق ندهنروا هدکلر هبا طئارشو لاوحا نردتا باجا
 هناصوصخ یناد هرک قوح یرانوناق تقوم كادر طقف

 هرودر دودح قحا «هدتادب ‹ یواق هب رحش رب راردنا قلعت

 هبرج و کیدتب هرودوب طقف . ردیییطكب كنا لوبق نوما
 ؟ زممر کر ییا دوا نده نامز یدل کا 9
 كرلنولاق نالو ماتخ یراتدم » هنسره هدهرتلکنا هک و لاح

 نایدباهصالخ هدلودجرب « ون .روتولوا لوق ینوناق « یدیدع
 یيانوا هنسهتسل رلنوناق ماطر نالوا سا یغوح هدنرلجاو

 یسهباد ییار Reh كراو . زدا حک تاحر یی قلا

 ۱۸۷۲ الا هدنحما هتسل . ردراشمرک هنشاب شک هکردراو

 كوص كرصع یجح ٩٩ رتاد هلوصا تاباختا هلا ییوناق تاباختا

 ىلا كرلنوناق تقومو .رددوج وم هدیعوح ندنرلنوناق كنفصن

 هدنلا لکش وب هکق و هبذ چیه یتمکح كنيراماود هبا
 کو لاح . ردنرانع ندنسالوا لباق دیدم تفلاالپ یرلیدنک
 قوعت زیان تنردتنا لوق دلا نواف یاد یرتوا



 كات وقمیر ۲.

 یی دو هلاک لا

 بم 0

 ولیهدا دلو تارک اذم كوو هلتسانم .یرافیلکت لیدمت

 یتمسقر كوو كن امز ناه یفاک نامز رب چیه كن هلک و تهو

 . ردا لاخشا

 دودحكنتلباق کهدنصوصخ كما لوق نوناق كنوتنلراب

 یبس كيو هسرو لوا روظنم 2 رودح رب زرابثش یسالوا

 . ردبسالازا كنموز یمارجا تاحالصا و و لتتم

 ۱ اار شو لاو یعانصوییساسذل ضع ۲یچ زکس نوا

 هدرانوناق كلاوحاوا . ردشمک یسهرود هلاحتساو لاقتارب

 هلعف هحاس یمظعا مسق كناحالصا یکیدرتسوک موزا هنسارجا

 هد روص ےظع ردقو هحاس دیاع هتموذح هبفامعم . ردشلراقبح

 یسارجا و راهظا هلاکولاب كنتردقمیرشت «نوجما ییدتیا عسوت

 یدک ینوتنلراپ یدیاهسلوا شمهافاشکنا هدنروصر یاد

 ۱۳۲ ۰. ینآ لهبش یراقجهفاز تسدرس هدنشیدک

 هراسلحم یلیثع قاط ر هدهجرد یجنکیا كراتردق دیاع هوتنلراپ
 ليام یوم طقف . رولدا ثح ندنموزل یبهلاوح و عیدو

 عیدو هنیرلسلحم یواق هلرانوناق کی . ردلکد هدتماقتساو

 « ردک وجوک كم راتحالص و تردق ییرشت لیقو نلیدیا
 . ردقو لحم هترهل دیبا قیقدت هدارو نوجما كلوا . ردز

 یسهراداراود كن هم زک سم تموکحیتیفک هلاوح و عدیدوت اا

 .زوکك م ندنراهنعاع نوسقاس ولغنآ وب . ردشلک هعوقو هدنېل



NEZ 

 كاتس ناتکنأع اوروا « دم رک دوو فارحا 4 نابراح

 ردهدکیا نمضت برق رب هنیرالوصا ]۱[ .
 .یدراردبا اوتحا ینامرف قوجر یرانوناق زیلکنا هلبتقو

 كل ديا لح ندلوا راهلئسم نونوب كج هایبهدیا تدحت هکنوج
 ههعقو ر یصوصخ دوخای یربسه كرانواق . یدرینهتسیا

 .یدربلینانولوا نییعتندنفرط رلهمکح قم | یراهبقیطت تیلباق

 ریلیبهدیا حیحصت نوناق رب هقشاب قجنا ییراروصق كنوناقرب «
 نوناق . یدرلیارودلود نوناق ر هقشاب حنا ین راناصقت «

 طقف . یدرو ولوو یوتحم یتسهدافار ما كهعیرشت دارا «<

 یناعرفت « یناعوق یماکحا یمومع یتا هنوناق « وتاراب ًاریخا
 رهماماظن نوا كنا قیطل هلاوحا یصوصخ ینوناقو لاکا

 یدندیا دابتعا یههرو هنر ندراتراظن ی ردق قعای .

  el statutory ordersراهمانماظن و نالوا فورعم هدنلآ

 هفيظوكرارومأم زکلای . رارديا قلعت هراعوضوم فلتخم تياغ
 كنهبمسر روما یلمو یعومع كرك یلحم كرك « ندنراتحالصو
 هدناصوصخ دناع هسراتهفنمیدنک «كرادرفلکد ندنتشع و تیّور

 لاناق الثم . رارونولو ثحاب هدندتکر ح یرلکجهدیا بیقمآ
 «ینکیدلیدما هدعاسم هنسهماشاي كنیشک چاق هدنرزوا یراروناو

 هدراناتوس «ینفیدنولون جابتحا هیاوه یمکممدقاق هدراهق راف
 ] ]۱زکفاب هتریا :  ۳ Leg. 5 4nd Formsبابیجم «

ha ۲ rC A A 

 رل همانم اظن



 تفوم
 رل هم انم اظن

 هدیرزوا

 كي وتنلراپ
 لورتنوق

 ی زا یو کل

 هدزو كنغایهرت صلاخ « ینغیدلوا موزل هنیرارییدت تفاظن یکه ن
 دمو ¿ راردا نابعت ینکج هلیسەدا اوتحا یوص هدنتاسل چاق

 رب لمرات ۱۵۰۰ هکردهنرزوا تردق و تیحالص رب لسق و
 تح یتساملقاط e ا هدتکلع نوو همانماظن

 ار | هر و

 هلاوح و عیدو هلروص و : هنسراپدنک كرات راظن ء وتتم راب

 هدیرزوا را منم اظن یراق دبی هی الود تر دقو تبح الص رب نلیدىا

 هلتم و کعا هنواحم ییح تراظنر هسلکد چیه «لورتن وق کا

 هحنج وم تحالص و تردق ر تقوم قتح | همانماظن اسب .ریشللاح

 ندکدلیدبا قیدصت ندنفرط نوناق رب قجناو رونولوا مظنن
 ء یاعیزو یزاغ اوهو وص . رک . هتلر عقوم رگ وص

 ارحا یاثشت دناع ههعفا روما یک هرتاسو یماشنا یاومارت

 ۶و هراتکرلث یصوصخ : دوخاي اک ی نوجا

 [۱] هدهسیا ہدزک نم و لاوحا هدهموم تروص هدرلهدعاسم

 رهمانماطن تقوم لبق و . [۲] نما نایرح هدلکش یتسع اعاد

 هدب العف طقف « نالوا لقرف ندیاومارت اق وقح < الثم ۲۱ ]

 كعا هدعاسم هنساشنا رفودنمش یلطخ راد "نایولو لب اقرمغ قیرغ

 60-59 ۷زع, 48, § 4. : ردقو موزل هنشدصا و لوبق كوتنلراپ نوچا

 ندنف رطوتنلراب لیدعت كنرلدودح كيوراب دوخای كت ی واقر []

 یوک دوخاب رہش ر طقف . ردمزال كال دا قیدصتو لوبق هلتروص و

Esکیا سه همانم اظن نر دشیک د ا كهب راب ی او  

 یجنچوا ) . رلیا باجما كملدبا عدقن هنتساير عقوم زكلاي كناراماق
 51-52 :Vic ه 41 ( مىق



 میس

 YE یسهلاوح و عیدو 7 كردق جم رشل هلهجور چیه

 نیک رح رم كنراظن یراتوق نوح, . راودلکد نم

 فالود ندنوا . رارلا ندنوناق ر ندا داع یرلنوا لکد

 كي هتس وا ¢ راردیا عف وم دا هد اہم یاروا و ندا وف وتنلراب

 اعاد « هدتقیقح « هفامعم . راز دیا هیارا هدننایم یرهمانماظن

 . راردهدقع ولوا قیدصتو لوق لیدعت الب

 ندبا نمضت ینسهلاوحو میدونرب " ةققح كنردق یییرمشت

 دا رلههانماظ) 9 یلورتنوق كي وتتلراب هدیرزوا را همانم اظن لا

 هدنسههاتس یوصا قمل یروج ییعیدو هدهباراماق يا ص

 - هل دنا درس تادشمب ماطر ع وقولالبق رد,دکل دا ارجا

 یسهشال نفر دوخای همانماظن نوجا قملقار ناکما هنسهمل

 مده هتساير ماقم تدم ر لوا ندهمرک هتعم عقوم 6 اضعت

 1 قوت « هقشاب ندو . [۱] ردمزال قلرا ش دا

 ءا رظن هماکحا نابولوا عضو هلب دصعم نمات ینآورتن وق كىو تنم راب

 هحال ر هب یرادمکح ماقم یر ندرلاراماق هدنفرظ نوک قرق

 یرل هل دیا میدو هب وتنمل راپ نوجا یرلال و وق a مقوم ۱ ]

 (57-56., 46, 8 1)هحنیحوم نولاق «یرلهال همانماظن نایالوایروبم

 قرق « لدرا ندالو وق ۹2۰۶ ص توغو ندا هما هد هیعطق تروص

 قار یدولو ضورعم هننادیفنن كرلتمیه یوم یراکدتنا قلعت « نوک
 یراظن تراج- ۶ یزاطن هلم تموکح كب وو وا قا : را 7

 ۰ ردلکد لماش ه رل همانناملعت نالیاب ندنف رط تراظن کیا ۲ راسو

OLE 
 ۱۸ : قکاح كن هرتلکنا

 ر همانم اظن

 هدي رزوا

 كىوتنلراي

 لورتن وق
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 همانماظن وا هسرونولو هدناضورعم هدنملع همانماظن دوخای

 ندن آوا هلی هسلوا شمربک هتیعم عقوم «زالولوق هتیعرعقوم
 ماقم ادانتسا هماکحا لسقو . [1] رونولوا دع اغلم ًاراتعا

 نلیدیا فیلکت هسلحم هرزوا كملدبا مدق هیرادمکح
 یمه ریو لصف هنتر كراسشیا هدنساراماق ماوع تاضورعم

 < ماتشقا یه « ثوعمه < هلع ءان ۶ ردلکد عبا هنس ەدعاق

 . رلیاولوب هدفیلکت ر هلو ورغود هتترلکوص كنهسلج
 ر ندامز را .EO كتموكحو زالوا عبا هب هع رف

 هد روب بلط ینسهمرتسوک تقفاوم هصرصخت نوچ | شياو ینمسه
 اراماق . رولوروک زاك رار رقت لیقو هدنقبقح . [۲] زاملاق

 هلي زم دیا لوبق چیه ناه یتح . رونولوا لوبق اردا ندنفرط
 قص قص یرلهمانماظن كراتراظن « امر کو . یلیب هلیئد

 هموم راکفا لر واما نایالرضاح یرلنو یرلهمنار لیدمت

 . ری رتسوک ینراقدنولوب ساسح كب هننارهاظت

 كن وتلراپ < یراهمانماظن كيهتسه یر ندنحم را ۳
 اماد كرانو . [۳] ردد دا يشن ًامظتنم یک یرلنوناق

 یرب یه كرادلج و یرلکدتسا لاغشا دلج ییا هک قوحو ر

 ینیدلوا ناماجوق كب ند داج كران ون اق یوم هصقوا يردمش

۳۱-۳۱۰۱ «Leg. Methods and Forms : نکیقاپ هترملیا ] ۱ [ 
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 .[۱] نلیهلشدنا رکف ر هدنقح یرارادقم هسرولووشود

 انغر هلورتنوق یتیدلوا را هوقلاب كناراماق هدنقح راهمانماظن
 هدنلو هلاوح و عیدو هرلتراظا ینقح قعاب یرلهمانماظن و

 كتم وکح ینئحالص كوتنلراب « تداع نالو توق هک

 یتسانعم كمردتا لاقتنا هلراتعا ساما هنرصنع قارجا

 رک كانسهقیظ و عیرشت یبس هدكی و . ردهدکما نمضت

 . ردیسعا تالکشم تادا
 «تاسانم نالوا دوج وم هدنسارا یساراماق ماوع هلبا هنیاق

 دىلو 2 اعر دت BE یرا ندر ر 1 هک كعد

 هلرارظا ینقح ینیلکت كنسهفاك ناه كرانوناق مهم . ردشمتا
 یرلکچ هل هر دا لوبق هاراماق كرارظاب « مهتسسسو نرو هللا

 لباقم کو . ردشعا دیدم ینتعسو و یرادقم كرانوناق

 < و هکر دشم ر و هعیرمشآ تردقر هدهحرد Pa هرل رظاب

 یوم و . ردسش ر یح ابا امام نوجا ۶9 زیلکنا

 لح طقف . ردزوس ر ونعود ك هداناسم ندا رادهقالع

 یانسانم هلا وتنلراب كيهساق هدرتذوناق دیاع هعفانم یصوصخ و

 . ردولرود هقشاب ًاماع یجماتن كناسانمو و

 هعفأانم یصوصخ و لع هدن دلح رتعاق یومع « هفامعم [۱]

 ۰ ردحردنم یسهتسیل كب رالصف زکلاب لک رغ ۳ كرلف ول اق قلعتم

 گاج هدب | راد هقالع یوم اقوقح یعوح هدنججا ك رلف و اق را هکو لاح

 ه دنا رل هم انم اظن نانولوا رشا هام ف « ندفر ط رکید ۰ رد رلن وا



 باب یجنمرکی
 یرلهشال نولاق یصوصخ

 یسهراداو قوس كتهعیرمشت یعاسم ندا راد«ةالع یعومع

 أ و ار وینولوم هدنلا هرارظان امام ناهناه فرو
 ندن راتحالصوذوفنءرناد كرلن وارلن وناقیصوصخ ندا قلعت هعفانم یه تعیبط

 ۱ . راریلاق جراخ امام
 كوص ۳۷۲۵۱۵ ۸عاو یرلنو اق یصوصخ كیوتاراب

 یجن زکس نوا قحا طقف . راردهلاق ندرلنامز یسا هدهحرد

 ہرا هح ا ءیساشنا كرالو نلیر و هرو ص لک ك صع

 ۱۳ دین ك ت راقار طا كننضارادلرتشم هع ومع دام

 ارخومو رللاناق ۰ [۱] ردهدکع وروک یک مرا كن یراددع
 نیمأت ران ون افو هدییسهراح و هنساشنا )ی

 رفودنمش قوج كب هدنراهنس ۱۸۵۵ و ۱۸۵ تح .یدرلردنا
 یصوصخ ییدمیش یتساراماقماوع هکر دیساعولوا بلط یزابتما

 . ردشعا قوس هلوبق ینلوصا یرلهشال نوباق

History of Privat : Clifford نکقاب نوجما یخرات كنهلئسم: ]۱[ 
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 یصوصح هدهرودر نقایاهد > همای ندراهژورب رفودنمش

 داع هر هح طفح « هب هباج هطلاض هصاخحاب 0 هال نواق

 قیرتکلا 4 یزاغ اوه 4 وص دوخاپ اکا هل | ہهدعاق كر وما

 كننازابتما راشیا دودعم ندهموم تامدخ یک یاومارت
 راد راشل اللوق نوحایمهل ر وءرله دبد وخاي راک ی

 بو صاخشا زکلای یلوصا یرلهحمال نوناق یصوصخ کنوج
 قسطت هننراهشال نوناق ندا رادهقالع یری

 یف وقح TAET هل EE هدلګ ۳۸ لقب € رو هلن دبا

 هدنلخادیلومش هرتاد كلوصاو هدرلهحشال ندیانابعآ یتشاظوو

 E یرهحمال نواق یصوصحو یوم € هبقام عم ¥ رولاق

 كس وه هدهردب ول « الثه .ردلکد ییطنم اما لصاف دح نلیربح

 یصوصخ ویوم هما ( 011 ) یرلهمال نواق یصوصخ و یوم ۱1
 نو رداد ع كد CE TEA ( private ۸۱5 ) رلن واق

 .ردعب اب هنتهام NORE لوصا و اراب فی دئسارآ یرل هال

 ر دهقالع یوم 0 ریلی | هننص چوا <« سکهلاب « هيا رلت ول اق

 یوم هکر لن و ز وب | 5 لح (۲) ( Public General Acts ) رلن و اقى ومع ندا

 لباق هلعرب نسم نکلای طق < رلردکلام هب هقوق جات نی ۴
 < رلرملس م د| یقاعت هتک رش ر دوخ ایه ر ند او5 ا رل ردقیبطت

 ET E ردزآ كب یر زا دنقم یدک هک - رلن و اق یصوصخ )۳(

 رل همکمهسرا زاوروس هبیرلیا هصاخلاب . رد, رلالوا یصخش یریم فصو
 كحهلوروآ هللا ح وضو هدهجرد فاقد دف قیبطت یرلنو

 لخاد هفنص ی ۳ و ىج ۲ <« هسريلړدیا رظن فرص ندرلانهتسا صعب

 رلرملیدبا هرک اذم ًاقیفوت هنلوصا یرلهحمالنوناق یصوصخ ران واق نالوا
 ه نیل و عبا هلوصازب نگو ترقه ىج ر هکو بلاح



E EE 

 ران ون اق نهلا رادهقالع یعومعو ندناقلعت هنساملاغوح هدایز كب

 ر نوجا رللحم هقشاب . ردراشعولوا لوبق هلتفص نواق یوم
 اهد - ییع طقف .ردشلم دا حرک شب هلو ردق هب هحرد 11

 یتلت یک ندناوق یصوصخ رلنوناق ندیا مظنت ییراشیا مهم

 یوی ومت هد رانامز فاتح هلئسم ینع « هدتفشح .ردرلشع ولوا

 بیقعل هکنوح . ردشمهلا لیکشت عوضوم هنوناقرب یصوصخ
 كنهبمومع هقالع ییدتا دلو كنهلئسم « لوصا كحهبدنا

 ردهدقغ ولوا نام ارظن هرایعم رب وکشم یک یمهجرد ]۱[۰

 ر دوخایكتک رشر «كصخشر هکر لب هلیند او هتشيا

 لوصا « هینوناق هال یه نلیدیا دقت نوجا یتعفنم كلح

 . ردهصوصخ هحالر ندنرظن ٌهطف هرک اذم

 E ۸۸6۱۲006 and : ترابا . ۳ - ٩۰۳ یام : زکقاب [۱ ]

 ندا قلعت هرالم یصوصخ ادا « هقشاب ندو . ۳۲ - ۲۹ 5

 قلت یک یرلهال نوناق یومع هلتبسانم یرلهجیتا مهم < رلهژو رب

 کام رو رلهژورب نسا رادهقالع یتومع < فک : رثریلس هل د |

 ًاضعب هتیرلهحمال نوناق عون یکیا و . رلریلهدبا ساع هعفانم یصوصخ
 یهحالنواق یومع « رانو .رلرید 07:4)11 ظزلاع یرلهمالنو اق زلم

 یرلهشال نوناق یصوصخرب هرکوص . رولولوا ميدو هساحم هایتفص
 یرلاضعا .ردقلهبلغ اهد ندداتعم نمجاو هیفامعم .ریلپ ردب وک هنتمجنا

 ۱۳  یلیدا نیعت ندنفرط ىجا باخا هدامیق اراماق ابق

 نایولوا لوبق نوجاكمرم و هدعاسم هن دقع ضا رقتسا هنسلحم یسش واق

 4 ( 5. 0. ۲۰ 8. 194 ) ردو لوصا
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 بس ۲۷۹ تب

 ینارقف ىلخاد ُهمانماظن یهدنقح یرلهحمال نوناق یصوصخ

 قیشیراق قوجاهد .هلتتسن هرلندیا قلعت هتیراهحشال نوناق یعومع

 هل ور مهم یيدتا اسا هدیاب وب كابلوا 6 كيدام و فص .راب وط

 لوصا یرلهح ال نوناق یصوصح ر هماتما ظذ عوبطم و اعر

 . [۱] یشالقای كب هنسهماننوناق یسهرک اذم
 ساک کو لواندهل دا ےدھ یسهحمال نواقر یصوصخ ۱

 ی راضارتعا «كرل رادهقاللع نو و .ردمز ال كل رو لاح رعرب

 نیرشت دوخای لوا نیرشت هدنوجما یرلالوب تقو هنمالرضاح
EE: 15قلعت وا € هده یمسر واد اج 2  

 .ردراوموزا کم دیارشن نالعا ر ه د رله نع كل رللم یرلکدتا

 نوناک .ریلیر دشسای هرللم یعومع نالعاو هدلاوحا ضعب تح

 یاکحاو تا رقف ییخاد هاست ع و کیا هدیرل هه و وتنل راب [۱ ]

COTE standing ordersکلن دی | قلعت ه هیموم لئاسم « یقرف  

 كلصرتا .رماید | یللب هل ر وص ىس هل دبا عبط هل رلف رح نىلاق كن رلو صوت

 تراشا هلیرلفرح 5. 0. ۶.8. ییارقف دناع هرلنواق یصوصخزب هدنرلطو
 هد ۲۳ «ییارفف لخاد 4هانماظن زکیدتا هیص و یتعجاص .زکحهدیا

 هنرزوا تالیدعت قوچرب نالبای هنرزوا یسهیصو كصوصخ نمجما
e3 Neكنسا راماق ما وع نکلاب هدارو زت .ردرلنالوا شتا ررش  

 ىلوصاكنساراماق رلدرول هکنوج .زرویدنا ثم ندتسد رز ا لوصا

 یرلقرف مهم كلا هکر زکب ردقوا اکو ا هدنسهفاک ناھ كرل هطقن لساسا

 هدنقح رلقرفو . ردیفاک ك.ربدقیک هلاتراشا هدرلط و دوخاب هدنتم

 02011۰ ) . رددوح وم هدنرولار كنمجا رلغیا یصوصح ه رطح رب لصفم

5 .200 , 321 , ]۷۱ , 1902 , ۲۵۳۰ ) 

 نولاق یصوصخ

 تنها
 یرلقدل وا حبا

 را

 نالعا و لا رع



 دسر ی

 ييدتا قلعت هب وود ندورغود كهژور ء زدن ل وا

 اضتفا كال ديا عیدو همان راخار یصجش هنس راحاص كسضارا

 نلیدافیلکک . [۱] ردمزال ةد قمل ا ینتقفاوم ك.هلحم تموکح
 مه هرزوا كل ربع ندشبتفآ و قیقدن رظن « ینالپ كتا اشنا

 لاحض ع ۰ b1 رو ولواعیدون هرومامر یخ ےک هرتسلنمهسو و

 هننزخ ىسەخسل و كال ر دتا دف هنملق یرلهح ال نواق

 يک وو هننراظن هرس ول «هننراظن هل و «ه هلام

 ۳[ ]ددیروجقع ولواغیلم هراود نوو راسییدتاقلعت كشیا
 فدک رب ینیمخن رتادهفراصم یجهدنا باجما كشت «هلاحضع
 هدر یرای سیا هرک وص ندقدنالشاب ها اشنا ۰ رلیدبا جرد

 ۱9 مک ثخهلسءروک رر ندزو و هسرولوا قحالفار

 یدرد هدروب خام hr هرزوا قلوا تانمأترب هدیه

 ۰ ِع] ردصتقم هد یس هب وسل غلبم 3 هدنسهحرد ید د وخاب

 ینماکحا .٩ 0. ۳۰ 8. ى ۳-۲۲ رثهدعاق یکهدنقح نالعا [۱ ]

 ۸۰-۸۱ : زکقاب هام .ردیا لیکشت
+ ENS LOB: BEY 

 . ۳۲-۳ « اذک [۳]

 jli a Wharncliffe Order ۰ ۵-۵۹ ۰۳۵-۳۷ 6 تک 1

 كا هدعاسم اس نو اق یه وصخ ر هنج وم هدعاو

 ندرلاضعا كرلتك مش نوو نوجا كمهلا قیدصت یلاحضیعو دوخاب

 ۶ ۵ ۷ ۱:۷ 6 اشک تم ال قع ولوا دقع سلع ر یە وصخ ین ن



 هاش یو

 ینیدلواشم 4 دابولیدا تیاعر ههلوا دعاوقو هرک وص

 . راوابای یرارومأم یلقلیا كناراماق یو .رلک یسارص ققدن

 یرازم كن رالاحضیع یراهحشال نوناق یهوصخ هناا

 ینیع اراماق کیا یرب ندنحرا ۱۸۵۵ ۰ [۱] ریلیرو یہا
 کوب کهدنروص وا ۰ ردرلشما نیست یرلمدا ینبع «هفظو

 < یعدتسم . [ ۲ | روولوا سح موزا ها زکلا قترا

 هنماکحا كننارقف یلخاد ةمانماظن هزم ندا قیقدت یلاحضیع

 < صخش سه رادهفالع . ردروسج هناسا ییغیدل وا شا تباعر

 مد هرطخ رب رعشم ینفیدنولو هدنتب كعا تجار تاذلا

 كنا نابمرد یتاضارتعا رتاد هبهطقون « هابط رش قتلوا شا

 تیامر هنماکحا ینارقف یللخاد ةمانماظن « زم . ردکلام هنقح

 کوب هدناصوصخ یناه دوخاب ردا قیدصت یننیدلوا ش دیا
 ۰ [۳) رز دلش ینکیدەمل دیا تباعر

 ییلرشتمه یسهرک اذم لوصا كنبراهمال نوناق یصوصخ
 ندکشا لوبق نوناقرب هباغ . ردا ضرع هحفصر یقوقح مه

 هداعلالع یسهشال نوناق یصوصخ رب « نوجما ینیدلوا ترابع
 كنسهمورو . رک ندراهلحرم نولو ییدربک كنوناق رب
 طقف . ریلیدبا دق هتیرهمانطبض كناراماق یراهلحم فلتحم

۰۷۸-۱۹ cI S. O. ۳۰ 8. ۲۱[ 
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 ك رالاحض رع

 لوصا

 كيهرک اذم

 یوقح و یب رش
 یرل هحفص



 كي هین ول اق حمال
 یم دقن

0 

 اوعدرب هدنسارآ یراراداع هللا یرابحاص كنهحمال «هرک اذم
Eهمسا ص ماطر ا قوقح نوجما ینیدولوا یتلت  

 یراهحمال نوناق یصوصخ هکر دیالود ندنوب . ردمپات اهد
 و بولک سک ره . رونولوا ۳ راهمانطض لصفم هدنملق

 یادتسا زمکیدتا فیرعل . ریلیهدنا ادیب فوقو هراهمانطیض

 ندرظن هطف یتوقح یهلثسم یسهاخ هجیلشاب كنالماعمو مسام

 قمالرضاح یرلهعنادم هراضراعمو ندتع وق هلحرب قیقدن لباق
 تاعلاطم لق همکحر ء رنو . ردنراع ندکمر و یتاکما

 solicitor كنه ووار هداوعدر هداعا ایی ۰ رد دنلسف یدو

in a law suitیرومأم وتنملرابر نروک یهفیظو یيدتسا ها  

 ۱[۰] راپا یرلشیاو

 یسهحال نوناق ءءرک و صندک د لیدی اغا هینادتنا مناصوب

 یش قجالب ردشالرارق كليا . رلک هلاح ر اهم همده قترا
 كناراماقکیا .ردکعا نبعآ ینغج هنالشاب هشیا نداراماق یناه

 «یسورضوداهد .رلیر ورارق کون هدنسارا یراس ر كن رانمجنا

 ۲۳۲۲ ۱۹۳ )۵۰ ۳۰ ۰ القا یبرتفک هداراقف 1

 یرلهشال نواق یصوصخ .ردشدیا نییعت هلبایمسق یجدرد كننارفف
 8 (۲۳۷-۲۶۹) .رلیا لیکشت ینعوضوم. ككمسق یجنشب یسهرادا كنملق

 - وصخ یرلنمجا یرلهحمال نولاق یصوصخ (۰۹-۱۳۲) مسق یجنچوا
 اشا هدارو كنراروءأم اراماق « ییهرک اذم لوصا قوقح یهدنص
 یحرد كماکحا یکه ن هرل هسن وت اق هحالو ردا هئارا ییاقیقدت یراکدتا

 ازم رک کد اضتقا یجرد مدع كت رلیبک هن



 بس ۲۸۳ —

 راتاذوب .رار ر دک یرارواشم قوقح كرانوا یشیاو هدنالعف

 ام قوقح كدرول pey رلتمحما هلا و یساراماق ماوع

 نالوا داتعم كي وتلراب تالماعم ترا نو و ۰ BY راردرو

 وتنلراب هکهدنروص وا . رولولوا لاکا مدقم ندنحشرات یعاهجا

 .[ ۲ را ریلی هاب دنا عدش لاحرد یرلهحشال نود اق «نامز ینیدالب وط

 سال دما تیاعر هنماکحا كنتارقف ىلخاد ٌهمانماظن زبم رکا

 كناراماق هینوناق هحمال هسردیا ظنت هطضم رب رتاد هتخیدلوا

 كەعامجا RT: E o لع یس ەلعضم ۳

 نداضعا ییا نوا دبا باخا قدنف اراماق هدنشادب

 . [۳] رلیدا هلاوح هسا لاد ٌةمانماظن نالوا بکم

 )01۰ ۳20 ۰ یسهطبضم كانص وصح نما ۳ یصوصح ۲۱ ]

 1902. ۷1۲, «اذ یسهطبضم كنمجنا ینبع 4 1888, 26۷, 1 2. 0
 نلیر و هنساراماق ماوع ادا « ا . 321, 0۵۰ 1, 193, 19557

 طقف .یدقوچ كب هلتبسن هرلهمال نایر و هرادرول یرادقم ترمز

 0. 337, 200. 8 6 her ردعلاق قرف 11 كب ناع ناع هدارآ 3 وکو

 اراماق کیا كن راهحال نولاق ردق ه هسنلک نخ رات ۱۹۰۳ [۲]

 «اذک . یدریلیای هرک وص ندنعاتجا كنوتناراپ یمیسقت هدنسازآ
 هیصو ىنسهمل ریدشیک د كنود ىنمجا ۱۹۰۲ « طقف . @. 166-69, 7
 (Report Sect. 18, S. O. P. B <li) ,یدن ولوا لومقهیص و و و یدتیا

 یقیحالصیبع هدنساراماق رلدرول ]۳[ .۴ ,۳ .0 .5 ٩۷-۹۱

 س ررانمجا هدر <« و نددرول تر رف ردراو نمجارب زناح

 IE باصن هدکلرپ هلا اضعا ییا # سيرو . ردا اوتحا

 Uy EA ر ربتک هدوجو



 تا رقیجنکیا

 رل هرب و اق

 ىرانمجما

 ا

 نوک :هلاح باحما كتامر مدعو ناسا ناک هعوقو ء نما

 كنمحا . ررو رارق را راد هنکجهلوروک بولوروک روذعم

 روذعم نان . ردنا لوق اعاد ناک سل یهطضم ییدرو

 هسلح هاسروص حده هتسایر ناود هي وناق مال هسر ولو وط

 یجنر هللا یتفک میدو و هینوناق هحالره . ریلیدبا ضرع
 . [1] رونولوا یتلت یک شمل دیا لوبق هدتنارق

 ۱۳۲ ا ا کیا نالوا ترابع ندتارق یجنکیا

 ۱۳۳ رز یرک ادمار هدنقح یمانا یعومع اال
 یيدسا لالخ ا ىنعفانماي هلسهظح الم شاسا ا ‹ڭكىەس واق الرب

 یراتیقفومه هلاما هتنراهل یدنک ینانوعیم تیزثک ا ثانیراضراعم
 بسام ی رد هب هحشال .رداباقیسه دا درهدهحفصوت هدنسهحش

 تاهلعت مقاط رب ًاباطخ هنمجنا قرهلوا رعشم یعاکحا قجالوا

 . ریلی هلک هعوقو هدهحفص و كلذک هدیسهل دبا لوق

 هحمال ندا نمضت یتقدنر نرد كانماکحا رلهینوناق هحمال

 عیدو هننمحما رلهحشال یصوصخ ر یسهلحرم ییمجا هیواق

 زیلکناوب «ینعی . ردیسارو هتشيا هحفص یوقح . ردشل دا

 یسهعزانم هداضتم عفانم ندبا لیکشت ینسهفشاک تفص كنلوصا

 نوا ۰. ربلک هعوقو هدهحفص و یتیفک رارق یاطعا  هدنقح

SoS 0كصوصح نمجما ەد ۰  

 ىج ر هل را . رد ر ندیاحالصا شل دیا لوبق هسرزوا فا

 یدربایر و و "لکش نک اب < هدنقح تئارق



E ۷۵ بت 

 نواق یصوصح ع ته هب هحینلک هنن رلهن روا دل مصع یحزوقود

 یک راصوصخ نمجئا راد هراشیا راس یرانمجنا یراهحال

 یصوصخ EE «رلد رو هد ۱۸۳۷ 29 . یدرلردیا تک

 ندرلاضعا رادقلاللق فرطب ًاماع یبرانمجا یرلهحال نوناق

 یرلءژور رفودنمش هد۱۸ععلوصاو .رایدالشابکعا بک رت

 SES یرل«2 ال نوا یصوصح نو و Kw هدهد ۵ و

 رانمجما مولا . [۱] یدنولوا لوبق هدندنفرط یساراماق ماوع
 ۲ ] ردشع كنیر رب ناه ناه هدهداراماق کیا یمهتسس

 «هرلرفودنمش «یرلهشال نوناق یصوصخ نونو نالافضورعم

 ه هحصل | طفح د وخ ای هب هط اض 6 هنر هلئنتسم قالط « هرالاناق

 باح ا 6 هح. وه همانماض) « هرز وا قلوا اتم راندا قلعت

 ر ریا هموک هموک یرانوا نمجناو . رون ولوا هلاوح هننمجملا

 ۲ 6 دلج یج۲ < ۷۰-۷۱ « دٍلح یجر « دروفباق [۱ ]

 . یسهطیضم كنمجنا یهدنقح یرلهمال نولاق یصوصخ ۳

Com. ۳۵0۰, XV, 1888 1, 19 

 نولاق یصوصخ نایارغوا هضارتعا « هدنساراماق رلدرول [۲]

 بلاغ یار كسير . راردبا کر نداضعا شب ینمجنا یراهمال
 كلام هنقح 9 یاطعا هداعلایع ننه و هدنسا راماق ماوع . ردلکد

 5. 0. ۳۰ 8. . ریلک بلاغ هدندقت تاواسم « هدیآر یک ینیدلوا
 یصوصح نوجا رالاناق ی و رل رفودنمش هدنسا راماق رلد رول اه ید # زر

 . ردلکد دوحوم ینمجا یرل هم ال نوا



emیر  

 هلا هژو ر نما و ۰ رردنوک هنمجا یربآ یهموک رهو

 ندنسارا راثوعبم نایام ولو یسهقالعر جبهیحمدوخ اي یصخش

 ندسیر ر هلا اضعا چوا شیدا باما هدهحوصم تروص

 اا ردا و

 اهد هدنرلهحشال نوناق یصوصخ ندا قلعت هرارفودنمش

 رارفودنمش هد ۱۸۵۵ هلیسهباغ كا نیمأت دارطار كونو

 كتا ققدن یرلهشال نوفق یصوصخ یهدنقح رللاناق و

 ا ۱ یدورا لکل نینجا ر یمزم ءرروا

 رهژورب نو و لسقو . رلیدیا نت ندنفرط نما باا

 اع هنسرلهجمال نوناق و نمجما طقف . رلیردنوک هنمئاو
 افتکاهللاقیرفت هرلهموک یرانوا . زمنا ارجا تاذلاب ییعاسم

Er ۳/۳ینسهقظو یسهتسبل یرادنا تسایر ر <  

BEوک راستا یرایرا ی راهحشال نوناق «ینعي  

 یاضعاچ وا ۱ سس ندتسافا یدک یکسر ثسر هو

 . [۳] رايا نایت یسهتموق باخت | هيا

SS S-021. یوم 0 [N] 
  . ۲۰۸ › 1۷ ۵ ۰ردقهب هجناک هرلەنس كوصو

 ` قلوا كلام هار یرافتعا هک ی دا دوجوم یر یترحا ندهربخ لها

 ۷ ۲ ۸ «یام .یدنحهر و یآر طةف .یدریلس هديا كارتشا هنمحا هرژوا

 . یدشل رب دنیا در ارخوم . یدا کیا ادتبا یرادقء الراو
 . ۱۱۷ <« دلج یجمرب « دروفبلق [۲ ]

EINE ۱۱ SO. P..B: ۳ 

OE 



a I O قو و 

— ۲۸۷ — 

 هنر وما هح ها ا لوح و هر هر اض ندنفرط هلح تاموکح

 نمأتهب یسهفاک كنسراهحشال نوناق نلیدا مده و عیدو راد

 .ردهدکلردنوک هنمجنار یر ندنځ رات ۱۸۸۱ هلیسهاغ دارطا
 كح هم هلب دنا ققد ندنفرط نما تاذلا راهح ال لسقو طقف

 هد ۲ «نوجما ف فحم ی راشیا كنمحملا .رلیدیا رشک هدهجرد

 هلتعرس اهد یرلشیا و رایدراقح هر نوا یددع كنرلاضعا

 .رایدتاهدعاسم هنس هج | ماسق اهب کیا هل دصقم یس همای هدا تور

 یصهوصح دکر وخ .یدیولوا اغلا هنس چاق رب نمجم اوب هکر دسغ

 رلتحالصو تردق مظعو یناثتتساكب یرلکدتا شحم كرانوناق

 هب هعامحا هرود هد ۳ هس رزوا راتاکش دی دش ی هدنملع

 نتاوف» . یدلیدبا سپسأت رارکت قرالوا هدعاق رم رصحتم ۰
 نها لیکشت انثتسا ههموم نناوق ء ندبا مداصت هلبا هیمومع
 كحهر و تبحالص و رادتقا ماطر «ناقح هقوف كرلوا ايو

 [۱]یدلیردنوک هنمجناو یرلهحال هحصلاظفح و هطباض نوت ون

 ندنمجحما ر هدهدنقح یراه واق هحال قالط هدهمانماظن

 یقح قیلطت هداحوقساو هدمرتلکنا ء طقف . ردهدکل دبا تح

 نوناق لسقو اراعا ندحرات ییدتسا لاقتا هرلهمکح اما

 یصوصخ فاتح < صاح . ردراشع ا تیک تردن یرلهحمال

 .رارداکشتم هدنروصر یلقرف زار یرانمجنا یراهمال نوناق

 ینجنا و .Manual, 8 92, Pp 4 ترلیا ۰ ۷۱۷ 6 یام 1
 . ردیا نییمت ینمجما باا



۳۹ 

 لوصا یرلکدسا یتسطت هراهحشال نایدا هلاوح هتس رایدنک طو

LE e 

 ضورعم هتفلاخم رلهموناق هحال تایر ی هرامحشا و

 یشراق ه هیون اق هال و .كدشمهلوس ینغیدلوا رلهحمال نالاق

 هداراماق ضراعم و . ردنا هدافا ینسانعم یتید ولو ضراعم ر

 كرەدىا دانتسا هتناساسا تعقنمو ردهدنحراخ اراماق « ردلکد

 كا هارانمحا و هکنوح . ردهدقعولو هدنملع هینوناق هال

 ة2 قوقح e اراک هدفرط فلاح یراهاغ جد

 ء شا نوئو « نامز ینیدالوا تفلاخ . ردکمهلکید ندا

 یغیداملوا بولوا قفاوم ه هموم تعقنم كزاىتما نلیدبا بلط

 ندضارتعا كنهینوناق هال ء نامزوا . ردبا راصحا هیرح

 زمکجهدیا فیرعت هدیرلیا « هحالو رتءلوس ینیدلوا نوصم

 . رولوئوط عبا هبءرک اذم لوصا رب یلقرف نوتو نوتو
 یالود ندراببس یک هنو كمک ههینوناق هح ال 1 گر تورو

 ییمها ر كوو كب یسهلئثسم نام ینکجهلهدبا تفلاخم

 یدناتس سوقوا < مدا نالوا كلام هقح و . ردژاح

 لوا بلا + ردکع د كلام همش ر نلیر و یا ممد ٩ادصت

 ینیدالوا بولوازتاح صوو كضرتعم ءیش ندا باجما یندیعت

 . ردسهطش

 تیام هسروهتسيا كما تفلاخ ههینوناق هال رب مک
 هكنضارتعا هنماق یرلهشال نواق یصوصخ ردق هطاش ۲



 و را

 هحال .[۱] ردروح کما عیدو لاحضع رب رعشم یاسا

 ییفبدالواقحقمقح هس ر وضح نمحماكبوا «یرارادفرط هب وناق

 طابو و قرط. یبهلئسم یدناتس سوقول [۷] هنرار

 كاسر سلحو ندنلک و سیر كنمجنا ینیعلا یسر ییمجا

 یسهمکح مکحر بک سم ندنوعم یدب لقاال ییدسا یا
 ه همک یرواشم قوقح كنسر اراماق .رونولوا لح ندنف رط

 مقومذخا هلبتفص نواعم قحا هدهمکحمطقف ءروت ولو هدتنواعم

 أ قرفلشاب كا یهدنسهرک اذم لوصا كناراماق .ییا . [۳] ردا

 سوقول هدنساراماق رادرولاکنوج .ریرتسوک ینسیدنک هدعقوب
 لح ندنفرط نماند ا قق دن یهینوناقهحم ال «یسهلتسم یداتس

 . [ 6 ] ردماتخ راک فا هدنقح یراتس نم كمهتسسییاو .رونولوا

 ماکحا كنهمانماظن یاد ًامسق هناررقم هدهداراماق ییا ره

 ندنساراماقرلدرولهن ول اق4مال . ۱۲۸-۱۲۷ 6 ]۱[ .8 ۳۰ .0 .٩

 . رلیا اضتقا كملدبا مدش هدنفرظ نوک نوا بقاعتم یثارق یجنرب

AA TE 

 < ردق هبهحنلک “هنر. ۸۹-۸۷ 5. 0. ۳۰ 8۰ ]1

 رلب دلخاد هب همکح و هربح لها لترحاو یوم قوقح كس ر

 . رلیدبا زیاح یعقوم رلاضعا مهم هدارواو

 ید دنفح ندرت اتم لوصا تك رل هم ال نواق ید وصح ۶1

 رلشیا یصوصخ 4 ٤ هفیح 007۰ ۳20. 1888, ×۷1, 1 یروار كنمجا

 ,.Com. Pap 1902, 11, 321 تادافا یهدنروضح ینمجنا
 ۱٩ : یسکاح کا هرتلکنا ۱



 سوقول

 كدب اتمم

 یرلهاکد انسا

۳۳ 

 ۱۳ تق هل دعاوف تاب اق ۶ [۱] رده اا ینهمرص

 . رو ولوا تبع

 هبهوم ءدعاق نوا كمليالوا كلام هیدناتس سوقولر
 كنهبنوناق هال هسمک ناولو هدتفلاخ هک لیهلشد قرالوا

 .ودیلعا تابنا ینکجهریو ررضهنیراشیا دوخابهنک الما یدنک
 ۱۱۳ ولو ینهصختش تعفن ر یربآ ندنتمفنم كتعاج

 لوق قرالوا بسنر ر یعومع < هقشاب ندو . ردروح

 نانوقود هورغود ندورضود هنیرایدنک « هروک هنکیدلیدا

 ا ا اتم یفک دانتسا هتدوحوم كصوصخ ررض

 دا 13 ات رابدنک هرادا تاعش هل رک دارفا دل ک

 یصوصخ یشراق هراهژورپ ینیدبایك هیموم هسومرب یراقدلوا
 ءالثم .رازامانولود هدناضارتعا هدنروضح ینمجنا یراهحال نوناق
 » نامز ییدهتسیا كمتلشيا دوخاب قعای یاومار رب وراب رب

 كج هلیبهبهلبوس زوسس هلتفص فلاخ یساینابموق سویینوا
 زیکنا تک الف كي ند رظنهطق یلامكعقاو تدشت هک و ىلا .ردهدعق وم

 ,[ ۲ ]ردقو یتحدکم |مایقهتفلا كسب ندنیفلکم هلساامداینجالوا

TG OTTسردنوسو دراشر «لاثءاو . » 

 قاررقم یسهمکح ركح نلیدا عبط ندنفرط نتسواو سردنوس

 . ردشعالپوط هيارا رب هدنسهعوڅ
 تكنسلح نیفلکم ین وناق ۱۸۷۲ یهدنفح یمهبلام روما كرلوراب [ ۲]

 ب. یسارجا تارک اذم هدنها یسهمال نوناقرب یصوصخ نیزسفلوا یتقفاوم
 5 ردیا عنم یرلتموکح ىلع ندکمشیرک هنافراصم ندا باجما نوجا



 بم ۲۵۹۱ بس

 یصوصخ عون ره نالوا كج هلی ءربتک هدوجو یدناتس سوقولرب
 تحج ۶ ووم عیطلاب كا ماف داد هداروب یراتعمم

 یسضارا هکر لس هلند هدهم و تر وص طو . ۳5 زام ال وا

 نلیدا روصت نوجا یاومارت رب « نالاق ضورعم هک المتسا

 ندا لاغشا یالما هلو ايو ناولو یالما هدهاکرذک
 هب هف رعت < هرو ص قح نل هتسیا كل دبا عضو 6 راهتمک

 كن هينوناق هال « [۲] رارجا" قجالاق ضورعم هموسر دوخا
 دوخاب رهش رب « یتواق ر ییدلیهدبا دوخای یکیدتبا قلعت

 : داغ و همسر نرومأم ندا گم هتناسح قاحینس

 سوقول رب كلذک هدتباقر . راردکلام هقحو تكلم نکس
 تعجاح هنمجنا < هیفاممم . ریلیبهدبا لیکشت لم هبیدناتس

 «مراتالکشت ندا لشم هلیسهعوم ته ینراجح رب هداعلایعیتح

 .هدهحرد كج ها هدنا نام یراجشوب یرلشیا دوخاب هرا واصحا

  ۱۲ «< Law of Public Health: Glenعبط یج  GK[ف ۱

  . ۸كج هل هل دیا لاصحتسا همانماظن رب تقوم هدنقح « و طقف

 ید 6 ۵ ک ردلکد لماش هر اص وصخ ٩1۷ ,+ 6كننمحما راسا یصوصح

„ Com. Pap., 1902, VII, 321, ۵۰ 2242, 2290- : زکقاپ هنرولار 
  92, 2329-1ء هروک هننواق ۱۹۰۳ یهدنقح یمهیلامروما كرلوراب

 رب هليو نوجا ثملس هديا تفل اح یثراق هب هین و اق هحال 4 ید وصخ

 «ردقو موزل هتففا وم

 . ۷۳-۷۵۲ 6 « یام [۱]

 یراکدتنا تعجاي ندر به نکلاب « هداعلالع « طقف [۲]

 ۱0۳۳۵۰ ام ۱۱۳ و فو



 نجمنا
 هدب روضح

 عامسا

AES 

 ا واو ]۲٩. رداع هراهمک نالوا مهم

 E رس دوخای تراحم « تعارز یزابتما و ینارقف یلخاد

 یاس سوقول 6 صاح ۰ ا ردشعا لاش هدهس رلهط وا

 یدرف هدلاح یه ليو د یقطنم هد هقلطم تر وص یرلهدعاق

 4 رلردیا ا هب هص وصح م ر ام هحتعامح دوخاب

  را EEN هب هه وم تھ

 0ء یساوغد قوقخرا عا سا كنفرط ةدنمجما

 كنىرارواشم قوقح ندا مدراب هنفرط یہ راک هعوقو

 ینفرطردق هبهحنلک ههطقو .رولوا نایام لاحو هدهدنفاصوا

 د وخاب attorney ا لاح هم لا لب یرلر ومام وتلراب

 لاغشامقومر کت کو ر Aanllyا solicitor روتتسل وس

 یرلاعولو شل دادق هنماق یرلهحال نوناق یصوصخ .راردا

 هدرهمکحم < تاقشش لصا هدهسلج طقف . [۳] ردمزال

 كننبراترجاتاقووآ .رونولوا هرادا ندنفرط رلتاقووا یک ینیدلوا

 نا تاج یرهسک یحاص رادتقا لو و یسالوا مهم كب

 هدر وضح یرانمحا یراهحمال نواق .یصوصح € هقق این

 ۰ ها یس هبعش 5 یحوصح تالیف < قلتاقووا

 , ,.Com. Pap 1900 ۷1۲, 183. یرولار كننمم ا هبذلب تابش [۱]

7 ,582 ,576 .60 

  [Y]اسرار یک تاق یمهمکح نايب .4 133 .۱۱۱۵

 . ردلکد رصحن هنلاوحا تباقر « تیحالصو

 ۱۱-۳6 ۸ام



RN 

 الکش < هرک اذم لوصا . [۱] راریریتک هدوجو یتئیه نایند
 ۰ راردیا ققد یادافا هل رلدهاش راتاقووا ۰ رد وھح لماع

 یک ینیدلوا هدرلاوعد هداعلالعو رابا ىق رارکت یاققدت و
 فرط رکید فرط ر « هقشاب ندنو . راروئولو هدناعفادم

 1 همکح ا نمحما يا راحود هف داصم قرال وا ع

 رالاثم هدارص وا ها راد کو ریا هديا لمح یقراصم اک وا

 . [۷] ریل تسوک
 كيهینوناق هال ء هطش ییدنا ققد كليا كنمجا

 ه دنفح یف سەم و ته ا AJ ۳ ۰ ردسهم دقه

 نما « هکهدنروصوا . ردتصرف ر نوجما قم ولو هدناقیقد
 رداق ه هعقادم ی رصنع ثالیاو كنرلاوعد < كران ابا نت

 هدنملع هرب و اق هحال لاحرد هسر تک تعاص هنغی دا وا شمامالوا

 ۰ ۹ مد هلا | ریص هدر ده E ۰ زر لک و ی.رارق

 كره هجا د وخای كرەدىا لی دعت ی هی واق هال 6 نما

E Eندکمرو رارق هدنقح یسهعزانم عفانم  

 یرامهل دنا حیفر چ ۸٩ص ماکح كن رلتاقووآ وتنلراب 191

 هبوتنلرا ندهعا كرت ینرلیرتهم یصوصخ . ردندنساضتقا هنعاع

 . رلربلاق قازوا ندنایح یمایس «ایمومع نوجما یراکحهب همهریک

WANE EES 

 تعفنم و نمجما

 هیموم



۲۹۵ — ۱ 

 e هكدا لوق هینوناق حال «رار هلقلوا ترابع
 قیال هنعلا هتفد رظن هدینحهالوا بولوا شل دا تمدخ

 هدوج و یهینوناق هحال هکر دراکشا ۰ ردا لیخشت هلئتسمر

NEدیر, ندرلهطقن یلشاب كا یراقدلوا روبج ابا  

 وجا ماق هناقشحم ر چیه E هدیابو ا طف . ردود

 هدتعح اص هتسیدنک ككدرفر مور ندیدناتس سوقو هدهطقو و

 هدهدنهل هموم تعغنم « هیفامعم .نمرتس وک هدعاسم هنساع و و

 «یلارقفلخاد ةمانماظن « دما لوا .رددوجوم تانیمأت شعب
 جرد كرلهدام ا هر هال نوناق یصوهخ عو و

 ٤ هرادیک < هتسهوس كرالو <« ماکحاوب . زدراشملف یر

 .« هنماتخ تدم كنااشنا « هنرادقم ككالما قجانوق هنهر
 اح كرل هرو ص كج هاب دیا هب وسل «هنىرلەغا تانیمأت

 ۳۳ رک و هم كراو اف یوم هدرارفودتنش

 «هنس دبا ییرفترللح تسبرس نوما هزات نک ریلیروهح یارطا

 هنسال اي ۷ ندکی هنر كنىرلوأ راجع نلیدا مده هد رب هل

 نلیر و ه هیلحم تام وکح 6 نمجا « هدلاوحا ضمل . راردرت اد

 كج هلکم زالیسهشا اوتحا كەالر راد هنتیحالص ضارقتسا
 .ردروح 48 ۳ ةحارص یماکحا

 هدهمسر نرومأم هما هدراهلئسم ضعب « هقشاب ندنو

 كنراهشال نوناق یصوصخ « هدیراقو . رارونولون هدتنواعم
 :ثح ندنکیدلیدیا میدوت ءراتراظن ضمب ءرزوا كلل دیا قیقد



۲۹۵ 

 هدنقحهبنوناق هحالوا رلهرتادون هدلاوحا ردا ضعب .كدشمهلا

 وب . [۱] راردنلکم لکم ا مظنن هطیضم رب یشراق هور
 ههمانماظن ۰ ردراو یقح كراەرئاد نامز ره همیلظنت ییهطیضم
 یدنک رانمجا + ۳ ] رونواوا هلاوع لک شا 4
 ییدتا باجاو کما رارکت یتاعلاطم كراتراظن هدنراهطبضم

 م رصت ییراقدلواشمهالویق یرانو ییالود نده «هدو دقت
 دوام مات را راظن e 0 رلردر وم ا

 یحوصح ناو اپ كیاراماق « یمهم اهد . [] رام ود

 قح رب یوم هدنرزوا یسهرک اذم زرط كتر نوناق

 .[۵] ردراویراتحالص هب هعلاطم درس هدنابوت .راردکلام هتراظن

 ماوعو یسر رلنمجا هلا یرواشم تسایر ماقم هصاخاب زوسو
 كلورتنوقو طقف . ردورضود هدنقح یرواشم یهدنساراماق

 كمهتسس « یتسهلتسم ینیدلوا رمثم و روم ردق ههجرد ه

 زدایی مرکب نت
 .VAD ۱۵۷۵۵ ۱۱۱ SOP ظ 2م :رکقا [۱ ]

 . (جر) ۱۹۶ ۶۱۷۳ «(ب)

  EBدر 5۲۲۲

 ] ]۳اذک <  6۱ ۷۱۷۳ >) ۱ ۵۷ c\oV ۱ ۵ ۰ء ۵4 ۱

SD MAE) 
 °01. ,.۴4p 1900, .یرولار كنمجما ىکەدنقح هیدلب تاثبشت [4] .

VU 1 ۵۰ 569, 51 

A ۷۹ S/O: BP: By ق ][ 



 ضو رعم هتفل ام

 هال نایالوا

 رل هس و اق

NAN, 

 نه رو اعدتسا هدب رلملع ىع! نایانوا صو رعم هتفلاَح

 نهمهلدداتاسا ینیدلواقح هن درس ضارتعا ندنفرط قلاخو

 نایرح هعفارص قوقح هدنسارا نفرط نوحا راهینوناق هحال

 ]١[. ریلیدباقیقدت ندنرظنٌهطقن هموم تعفنهزکلای رانو .زجا
 ر دن وک هنمح ار هقشاب نو و نو و رل هم ال لیفت «هلع ءس

 كنتمحا طلاسوو قرط ردو هب هحیناک هن رات ۱۹۰۳ «نمجاو

 ندنرواشمقوقح كنز سلحم هللا یک و سیر دوخای یسیر
 هننرایدنک ء هداعلا یبع هویت دا نام او یدردیا و

 ۶۱۹۰۲ ۰۳| یدرلبا مدراب هدتاد ا

 كن رل هال نواق یصوص> نلیدا مید و هنسا رامأق ماوع [۱]

 كارلو .. ردیا لوح هدنس ۲ NO هلا ۱ ۵ ۰ یونس فک

 كلذک .رك ندالوا ضورعم هتفلاعرب چیه هداراماق ینصن اسرق

 .رلزالاق ضو رعم هوا اه 9 هکر دراو 4 ادم از ردق

EY]0 ۳ ۰ : زکقاب  PDS.۱ ۲۳۲ ۰۱۰ 2004  
 ندا در ات ی هحمال اضعایجنحوا « هد رل هال نایدا میدو هنساراماق

 ن یصخش د وخاب ل هل | هح ال كن وعیم و ¢ دکل اپ ۰ یدا توععم

 هفام حم . یدصهدیا كارت ثا هار هسا دوحوم ىس هقالع

 (۷۹۰۲) 5. 0. ۴. 8. .یدرلسهدنا كارتشا هلتروصهقشاب هبه رک اذم
 ةحمال نلک ندنساراماق رلدرول sah A 5. 0۰ ۳۰ 8. هک ۹
 ۰ یدا . ب . م تنم س «رکر اب م اضعا یحنح وا نوجا را هست ون اق

 ,V11 ,1902 ,.ضCom. Paٍ 321, 0۵۰ 23, یسهطیضم كننمج ا رلذبا یصوصخ

 هسنولاق هاله شمامایغوا هتفلاخ هدنرلهقشو وتناراب . 68, 69, 8
 . زکقاب هنلودح كناوذ نالوا شا گارتشا هنمجنا نوجا

 « یمجا رل هرن ول اق حال نایامارغوا هتفلاص ء و رل د رول



 لب ۲۹۷ تب

 راح یتیحالص مهم ردق و یصوصح نمجا راشیا یصوصخ
 قوحر لوئسم هوعودندویعود هدر وضح اراماق كنمحار

 . [۱] یدولو ار سا8 ولوا هب وه هلسسهوالع كناضعا

 هکردهلیئروص كتا ارجا و لوق ًامسق یهصوت و هتشيا
 قاباارغوا هتفلاخ هت یا مد رفا

 سر هللایسرینمحشا طئاسوو قرط «كننمجا رلهینوناق هال

 نوع کیا ایش هلا نیت ندلنفرط نت 6
 }1 یدلیدآ م رصت ینج هلوا یوتم یرواشم تسایرو

 هدنروص یساسا ندنفرط یرواشم تسایر رلهبوناق هحال
 هد ندنف رط 7 کا طلاسوو قرطو ندد ؟ رایدنا ققد

 یرارادف رط كن هح الی ران وب نما «هر ا
 كنىروأشم تسایر هصااب و ردا او ۳ هدکلر لا

 راهش یراقدلوا شمشمایا كنرلهطبضم همسر راود دوخای

 هنسهلتسم هموم تعفنمر مهمو یکی ۰ [۳] رایا فقو هدنرزوا

 نوغرو اساسا «نامز ییدسا تدح تالکشمرکید ندا ساع

 ادا اوتحا یرلدرول نونا نهتسیا قلوا لخاد هلبا یسیئر رانمجا

 . رولوروک ندنفرط یرلروافم قوقح هللا سیر رلغیا هدنایلعف طقف
 .C٥011 ۳۵۵. 1902, یسهطبضم كننمجما رلشیا یصوصخ . ۱۸۱ « یام

VII, 321, ۵۰ 1961 , 1984, 1985, 2096, 2099, 2104 ۰ 
  » Com. Pap. 1902. VIL, 321 [1]هفص ۹-۸ .

NAN GAO EAB | 

COM PAD: 1902, VII, یرولار كننمحما ۳ یصوصح [r] 

321,۵2. 25, 27/2, ۵, 1299, 1206-8 



 هرکس

 در۷

 هدهعرد ینتیلوئسم كمتا لح تاذلاب یو سیر نانولو
 نایارغوا هتفلاخ یهینوناق هحال و ربنارواد بنت ندکملبا

 . یدراللوت ا [۱] هرزوا كمل دا لاخدا هتنابم رل هحل

 ضارتعاهیهحمال هدسلج هکو لاح . [۲] رددوجوم قحوب ن الا
 دیزت كنساضعا نما . [۳] یدزاعولو هسیک چیه ندا

 نمحا كلئاسم نولو لبقو یر ندنرلهحش كنسهل دا

 نمحا «هدیالعف ,ردشاوا كم | نامأت یتسهل دا لح

 مدع كنهحمال طقف . رايي تاليدعت ایرنک ۱ هدرلهینوناق حمال
 . ردردان یسهمر و رارق هنلوق

 هدنتح هینوناق حال رب نایامارضوا و نایارغوا هتفلاخ
 ءهدر دق کید هنا بیوصتینوا «اراماق «هرکو صندقدپای هطیضم
 ۱۳۳ ۶ ی رلءدام نب نن دوتا اس هموط تفیه

 هنمجنا رارکت ندا نامرد هعلاطمر چیه او هلیئروص كما
 لاحر ا هلو : ردلاحر E < ریل هدا هداعا

 ینیدیولوت ho لیدعت الب هينوناق هحال < شک وقف

 ینیدالوا تح عوضوم یساشنا یاومار او رفودنمش ر و

 .ردکعد شوا لصاو هلاحرب رضاح هتنارق ینحوا ءهدنروص
 ابو رفودنمش ر دوخای هسشع اي تالیدعت هدهحمال نمجما طقف

 ;Com. Pap. 1902, VII یس هطمضم كننمحما رلشیا یصحوصخ [۲]

1410-12 ,76 ,75 .0 ,321 . 
EFI0. 1391 ءاذک  . 
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 < للخاد هه انس اف هسرویل وا ثح ع وضوم یمساتشنا یاومارآ

 1 هنساع ولوا عیدو هتسایر ماقم نوحا قم هر كن هطضم

 « ریایبانولوا فیلکت تالیدعت نامز وا . [۱] ریرتسوک موزا

 یصوصح ل رک طقف . ریلی هلن دنا بلط یسهلاوح هنمحا رارکت 1

 همانم اطز ندس 4 ار اراماق نونو كرك ىجا رل هس وب اق هحال

 لی رک اه کلیه وناق مال نوجا نیمأت یار ۳ لخاد

 نداع لو طاخ هاراماق یهطه و یس ر نمک طلاسوو قرط

 ندتسایر ماقم هدیه گیت لیدعت نلیر و .ژامایالشاب لوا

 هلرارب رقتود یتمجحثا یلخاد ٌهمانماظن هسرولو ع وقو راسفتسارپ

 یراقیلکت لیدعت ندهما هءلاطم نام رتاد هسراقدلوا لوق نایاش

 ۰ [۲] نمهلل دیبا ضرع هسا
 هجا ماظن ردا اوتحا ۳ 7 یحنح وا < هلح ص وص

 هل افلاک لیدعت دناع هلکش زکلای قترا هدهلحیم و لخاد

 . [۳] ررتسوک غاسم

 و ۲۱۱۳ ۰ وا

 ۱ را

 طئاسو و قرط هدتالیدعت نالوا شادا ارجا ندنقرط یساراماق

 . ۸٩ «اذک . ردء,زال كلدبا ضررع هنبوصت رظن كنسر ینجا

 ند رلءید و هب وتنل راپ « رل هبس و اق عال < لوا ندهملشیریک هبهرک اذم

 A٤ ءاذك .ردباباجما كل ردنوکر ارکت ەدە اودى وک لوا

SO BBSیس هلح ص هطبضم هدنساراماق رلدرول . ۳۸ ۵  

 لیدمت داع ۱تا PA تاو یجنحوا « نوا ینیدالوا ۱

 .Com یسهطبضم تكننمجا راهیا یحوصخ . رىا هل رم و یرلفیاکق

PD 1902 VIL, 321, app. 15, 



 اراماقرلد رول

 یص وصخ و دس

 یرلهحمال نولاق

 ۳ رم ی

 ندقدنولوا لود هدر كرلاراماق ىمەحمال نوناق یه وصح

 هدنقح ادت . ردمزال كمك. هدنداراماق رکید هزک وص
 3 ریلپ دیا تعحا ص هلوصا نالوا a نوجا كجا فاش

 عطف هدنساواماق رادر ول كس هح ال نواق یصوصحر هداروب

 نایدا بقعل ۱[۰] ردزسهوز قمشقلاق هشرعت یو یيدتا

 ۰ ردینمع گن رب زب هدهداراماق يا یههاب رامتعا ساسا «لوصا

 ههلدرتسوک هدراطوت دوخای هدنفتم لنرا یراقرف مهم نو و

 هدنروضح یرانمجنا یرلهشال نوناق یصوصخ كسل ییا

 ییدالوا بولوا قفاوم كنساملاي تاقبقد کیا یرا یرا

 موزا هناققدت ینکیا . [۲] ردشل دبا هشقانم كب یسهللسم
 لوق یساسا هلماعمر كن هدنروضح نممار طاتم «ینیدالوا

 فرصت ر كوو هل رابتعا فرصم و نامز هسرولوا كج هل دنا

 کروند ًاباوج کوب طقف . یدنولوا اعدا کج هدا نامت
 و وشود یا دوخ اي ییدلوا رە ىسەحمال نواقر یص وصح

 نوجا یحالصا ایو یدر كهشالو هدر دم ینیدنولو شمهل
 « هدنققح . ردىا نمأت لاتحار كو و اهد تاققدن ینکیا

 راروس دما لوق هرک. قوح یاررقم كنمحا یر نفرط

 د رارو هلا هلازا هلیروص همشالزوا ینالتخا یهدنرلارا دوخای

 ندنرلهمال نوناق نایارضوا هتفلاخ هدنر كرلاراماق هکنوح

 یابی ۲۹ 6 یاخ د کف 1

 رب هرس و شم کی ۲" ۸ کن 1
Com. Pap. 1888, XVI, 1, 1902, VII, 2ح .  



 سو ی

 .[۱] رولوافداصم هتفلاخ هداراماق رکید یر هدحوا زکلاپ

 ا و ام كح ءدیا لایر >> هدر وضح نمحمار هدهردب ول

 نواق ندا قلعت هنغالارق ابجوقسا یرلفرصم و یرارودح
 یلئدش ا .املساپ تاققدب | هارو 1 یوم یر

 هدیأبوت هد ۸۵ ااا یداب اب هتسهط دا ناسرد تالاا

 نواق نالو وق هلعو مقوم £ ۲ ] اا لو نواق 4

 نواق یصوصح E هب اح وقسا € هحیسح وه یوم OHO و

 93 گر كحهدیا بقع ی وصا نالوا داتعم یرلحاص ی را هال

 7 تف وم هس رظان اح وق سا 71 لوا نوناک دوخاب ناس

 و . راردروبڅ هکمر و اعدتسا ر هدننمض یلاصحتسا همانماظن

 3 و رارابای AS مو ىىع ەدى وهال ك همانم اظن

 یتس هلن دا نالعا كس را هحمال نو یصوصح . رازدیا

 ۰ رس تاعر ددهرلهدعاو هاشم هدعا و ناولو

 هدیراهمر و ی رلهخسل رز كقاروا و لر لنالب هل همسر راود

 .Com. Pap. 1903, V11 یسهطبض« كننمجما رلشيا یصوصخ [۱]
 321, Apa 8 اب

Vic. ۰ 47 ]۲[یسیئر رانمجنا یسهدامیجمم۱ ه كنو اقو . 62-63  

 -اراماق و اقفتم هل رظات اج وقسا « هنس ر ىلا طااسووقرطو هدرول

 كن و اقو «هامطرش قاق ظ وفح « ءل طه یحهدیا نایمرد كن رپ ۴

 لصفم تیاغ .ریریو ینقح قعای یو۶ ةمانماظنرم نوجا نیما ینسارجا
 نوا ایج وقسا . ردحردنم هد 0000. 20. 1900 همانماظن و نالوا

 نولاق یصوصخ یرلیضءب ندننارقف یلخاد ةءانماظن ,زد ایاعت هنسرلهحال

 .ردبا ییکشت ینهسق یج درد كل همانءاظن یاد یتاعتم هنیرلهحال

 هب ايچ وقسا

 لو صا ص وصخ



 دیاع هی ایچوقسا
 یموصع
 ینمجن ار هحمال

O 

 ص رص هنس رار كىاراماق کیا یرءهژور همانماظا .ردمزال

 هناکیب هیایحوقسا كنهژورب یر ندزاسر .رایا باجما كال ديا

 قرالوا یساضتقم یتیهام د وخا هنکیدتنا قلعت هعفانم ضعإ

 یکی كنهژور و هایسب الود هیسایس تالکشم ییدتیا دیلوت ايو
 هسرایا مکح هنکیدلک مزال یسهل دبا هرک اذم ًاقفوت هلوصا
 لوصا یفیدلوا عبا كنبراەحمال نوناق یصوصخ زیلکنا «هژورپ

 ههاحوقسا همانماظن ءهدر ده یسکع .ربللا هققدنرظن هدنسهرئاد
 ۳ ااا لوقو هرک اذم ًاقفو هلوصا یی صوصخ
 هماکحا نالوا رثاد هاصوصخ راسو هنتنروحم نالعا «سیر

 :ناصآ مگ نوحا ققد یغیدل وا شل دیا بولیدا تار

 . س رددبام هراس ر ود قح كمروک روذعم ی طر مدع .راردیا

 . قترا لاحضرع «هرکوص ندکدلیدیا لاکا هلوا تالماعم وب
 وای کتک منم لا

 احوقسا « نامز ینیدالاق ضورعم هتفلام ء لاحضع

 ندک دتبا جازمتسا یترلهلاطم كنهبمسر رتاود « یرظا

 ضعب دوخای هدلکش نانولوا بلط یهمانماظن تقوم « هرکو ص
 شماماضوا هضارتعا 6 ی ریل هدا لوف هللا تالیدعت

 موز زل هناقشح طقف . روروک ینسهفیظو یتمجنا یرلهحال نوناق

 . تاضارتعا یثراق هلاحض مع دوخا هسرون ولوب دو نکعف ت دلاوا

 د هدنروص رب بیرغ یو هسریلیدبا نایمرد

 ٠ ۷ ییدلوا نکع یشیا « نویسموف و . رردنوک هنویسموق



 بکس ال 6۳ تسع

 1 ردشط دا لکشت هدلو و هل دصقم قع وط هدنلا ك وتنمل راب

 یناروز كما عانقا هلوبق یشیاوب یترلاضعا وتنلراپ ندفرط رب
 كما هظفاح ساع ر یتبص یممص هلرلاراماق :ندفرط رکید

 ینمجما وتنلرابر هک یدراقح برتر هلوا هر هتروا یروبح

 سه ندرلاراماق ۰ ]٩[ ردبشر هدنسارا نویسموق یگاد ا

 ماوع . ردنا مظنت لودج رب بک ی ندنرلاضعا یدنک یر
 سم دنا نسل ندنفرط محا تاک ا هدنلودج

 بک م ندشکا یمرکپ - [۷] ردزاو توسط یک ف
 هللدم ةن شب رانو هکردراو هدهتسل ر هدنجراخ وتنلراپ

 نیت ندنفرط یرظان ابجوقسا هلا ییر ییا كرانمجا

 رالودج وب نمجن ندیا لکشت نوما اعدتسا یه . رارونولو
 یراسر رانمحما .رابا اوتحا یاذترد ںیم دا باح ا ندننایم

 وی وا یکم هنری ییک شکبا ودود فالو لا
 كناضعا تردو هسقون ناکما اکو رک | ءراربرتسوک انتعا ردق
 كرلاراماق قیرفت الب ین رنک | هدهجرد ییدتا هدعاسم ناکما

 وتنلراپ یرظا اجوقسا هدیتسقاتم . رار ربا ندنلودج
 ندا لکشت هلروص و .[ ٣ | رحس ندلودج ید

 .یسهرک اذم لوصا كني رل هم النون اف یصوصخ داع هاج وقسا ۲۱]

 . Conı.$Pap.,1898 ینهطیصم كزمجا کهدنقح

۳ O. PB. EY] 

[r]نوجما رالاحض سع نالیربیا اط قاط ٤ او ظن ه رلقیس اتسیا  

 هنسیه هرزوا كم ءاس هد | نما یلکشت كن ویسیم وق چ وا ندا باجا



EN TO aE 

 شمارضوا هضارتعا . ربنالپوط هدابجوقسا عبطلاب نویسیموق

 سوقول . ردا تک رح یک ینمجنا یراهحال نوناق یصوصخ رب
 یاس نویسموقو هدنصوصخ لح یئاسم نو و دام هب ید اتس

  E AEهدطضم ییدتا ےظنس اخه رطاب

 کج هک الیس دیا بولیدیا لوق كن همانماظن نلیدیا باط
 لوق دملا  ET FOESكىوىسموق ءرظاب `

 رلیا لوق یتسهعلاطم ]۱[ .

 «نوساما غوا نوساعواهضارتعا «همانماظن ینید اب ك رظاب ندنفرط وتنلراب

 3 ندنفرط وتنراب ؟ ردتقوم ءردلکد همانماظن ر ییطق . تک

 هینوناق هحال ر نوا قیدصت یو رظان . ردحاتحم كمل دا

 م هسشهامارضوا هضارتعا هدايحوقسا همانماظن .. رايا مد
 نمجا « هینوناق هال هزاع ولو هدنماع هسمد هدهدوتنلراپ

 یک نمک اا م نوو ءرزوا قلوا لخاد هدیمهلحسع
 ۳ اا یر ندنراتمنا كناراما و سلیدما قلع
 نوجمایرایدنک «كنفرط طقف .رك هننابم رلهینوناقهحال شمل اي
 ۳۳ ا ددا لکت یفهمکع فاتتسارپ تک و
 ات و هظفاح ردق ههجردر یټح یراهمایانولو هدنانایب
 هداخوتسادوخ اب شماغواهضارتعا «نیفرط هکنوج .ردشمل دیا

 کهدنجراخ وتنلراب ینتفیچ رب زکلای ندیشک کیا نوا نلک مزال

 ۰ ردشلوروک تیروبح هش رف ندهتسیل
 یلوبق كن همانماظن نویسیءوق هحنیجوم هرقف ىج رکش طفف ۰

 . ریلیباپای تالیدعت .هدهزورب رظاب .همرب زبو رارق۔هدنهل
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 اهدتسا ر. هدنهلع راهمانماظن نونو شعالیکشت نعمز هناقبقح
 هما رب طلتح كنهنوناق حال یدردهوب .راریلیهدیا مد

 هداعلالع نمجناو .ریلی هلبری و ریرشرب نوجا یه دنا هلاوح

 <« ردنا عاسا ینیفرط «یک ینیدلوا هدهینوناق هال یصوصخرپ
 هننمحا وتنلرایر هدهردنول . ر رو هطبضم هدهاراماق ییا طقف

 هنارک اذم یلتدش ك هدتنادب قیلکت كمليهدبا فانیتسا یشیا

 .یدتا اها حو هحال نایدا لوف تیام .یدشم رو تسسس

 .یدر دنا هنلکش هلماعمرب ك هدر وصح نمجا طاتح ر طو

 کیا یه یک ینیدلوا هدنقح یراهحشال نوناق یصوصخ راس

 اک ی
 ییهلئسم ضراعم كرك یعدتسم كرک «هقشاب ندنو . یداقارب

 «هسشم ولوا در یسهژور همانماظن .راریلیهدنا فاننتسا هدوتنلراپ

 ینوا « ندالوا تجاح ههلوا ما ر چیه « یحاص كيوب

 عیدوتو مدت هنصوصخ ماقم « هلیتفص هینوناق هحال رب نواعم

 داتعم ینبدلوا عبا كن هس و اق هال ر یصوصخ و ریلی هدیا

 .[۱] رلیاردنوط عبا هلوصا

 اووم هدرتسنبمتسهو لوصا صوصحم هاحوقسا ءیلصاح
 رب یروبحم مدقم ندهرک اذم لوصا رب لمتح یسهما نایرج
 سم رو نوجا ایجوتسا هیفام عم ۰ راپا یتبرثأت یلوصا مکح

YONG KS. E BEYÎ 

 ك« : قى اح كن هرتلکنا



 ادن الا

 یساک)الاغو

ESو  

 یسهحال نوناق نانولوا مدقت هرزوا كما قیدصت ییاهدتسارب
 . ردبک دولاق ضورعم هتفلاحم اردات كب هدر دب ول

 « هرکو ص هنس یکیا ندنلویق كنوناق صوصخ هبابجوقسا
 .یدلیدبافیلکت ران واق یع هدنوجا ساک لاغ هلا ادالرا

 عونو « هدنځرات ۱۹۰2 . یداعولوا لوق یرب چیه طقف
 صوصخ نمجا رب رومأم کما مظنت هطضم هدنقح هحالرب
 قسطتلباق هنساکلا لاغ كلوصا نالوا دوجوم نوجا ابحوقسا

 ییدا باجما كن هلماعم دیاع هراشیا ون هدهرتلکنا و هنخیدالوا
 هلعف هحاس یوز را دوجوم هرزوا كما صقنت یفراصم

 فاشکنا ییلوصا رلانماظن تقوم یسهراج یا كا كنامراقیج
 شم هلکب.د «نمجا .یدر و رارق هنفیدب ولو تراع ندکمر دا

 كنوناق دوجوم نوجا ابحوقسا یمظعا مسق ندرادهاش ینیدلوا

 كوو « كن رابضعل هد هس رار ود هل وس ینکیدهلشیا هدر وص یا

 ا ابا شالازآ رافرصم کیدرتسوک موزا كانشت
 یل هح رادهاش . یدرویدا ضرع هتقد رظن ی رلکدشا

 تحاس كەربخ لها و كرلتاقووا نلک ندهردن ول هصاخاب

 رارکف نالا < هققملا ف ۰ رایدا هدکعا فطع هنسرافرصم

 تانسحم و دناوف كج هلی ههلکب هدناصوصخ قوحر ندلوصا یی

A Neاح وقسا هدادن الرا ۱[۰ ] رایدا یلقرف كب  

 هوا كنلاناق جروج تنس . یدراو هعلام # هنلوق كتب وا

Com. Pap., 1904, VI, 409 [1] 



EEتار ۳  

 كناقبشحش و تاذقدت ىلح هدنقح یراهحال نوناق ص وصخ هدنفرط

 تموکحررارورپتیلم « ًامغر هیهصوصخ ؛دناف کج هلی هدبا ضرع
 كنسوتنلراپ لكنا یزوس كوص داع هسراثثیا ادنالرا كنقوقح

 : رایدنا شزامع اسطعق هنلاقتنا دروم ی و
 لوق رانوناق یصوصخ هدرادقم قوح هنس یه هدهرتلکنا

 هلاح ر :نلتلباقهغمل | هنتل |هدعاقو لوصار قترا ءامسق «یسهل دیا
 كرلن وناق یعوم هدنقح لئاسم قاط رب نوروک ین

 هعوضوم ییع « هنسیه .ردءدکعا تشل ندنسامالوا دوج وم

 یعومع تیام . رونولوا لوق یرلهشال نوناق یصوصخ راد

 , ردا یا هتعنع رب كج هم هدا راس هدنلاح نوا ی

 هليسانعم ما تاعزاف كج هل هدا دلو ندنفتطت كيوب

 ینیدلوا هدنسهعطق ایوروا « دوخای . ریلقار هبهیلدع ته رب
 «قحالص كا لصفو لح هدهعطق تروص یافالتخاو « ا

 راود هلیطرش تیاعر هدعاوق شل دنا نیعت ندنفرط نوناق

 لفرص وب .ییوبق كرانو اق ندا باا رل ار و
 کجەديا شحم یتاکما قلوتروق ندنغوج كرلەينوناق ةحمال
 . زدطب كب تاحالصا و طقف . ]١[ ردشعووا نامأت
 ىح یر ندهنس یللا . ودماع اب كم هدیردف ینیدولوا ثىشت

PI WEیذوهو مکح ك هبزک م ع هد اص وصخ  

E ]۱ [ظفح و  ENیمهطیضم_دنمجنا یراهین  
 یسهطبضم تكننمجا رلشیا یصوصخ 0۳. ,PB 1898, کلر 55

Gorm. Pap: 1002, VIN, S2, BT 

 تقوم

 رل همانماظن



EA ۳*۸ ری 

 هدلاوحا یصوصح 6 وتلراب ‹ طة . رب صدا هدتنسل مظ

 شخم هرااودو ینقح زوس كوص نالوا داع ههمسر راود
 هتمات هوم تعقنم . ردماودر هدّمع ول و شحوتم ندکع ۱

 «یضاراهکنوح .ردو عود هصا اب روسو هدرلک الامتسا نالیاب

 .[۱] ردز اح صور سدقم هصااب ن الا هدهرتلکنا تیکلام

 .دوخای هرلتلیه یلح « وتننراپ هدلاوحا قوچ رب هک زسهرش
Cd دوخاب كملس هدیا سس راثحالص یحوصح E 

 .كنلود ینقح كمرتسوک هدعاسم هسارجا كرتحالص و هسلکد

 ردشم رز و هن رل هبعش یرادا [ LY.هدعاسم ود > هدلاوحا همشاب ص29 ۾

 رارف هدملع یر لاد راسل ردم ز ال كل دا غیلس هرلا راماق

 ربلاق اک یسهدعاسم كتم وکح هسر ولوا كحهر و ۱۳ ۳

 یس هما هل دی | كالمتسا كندضارا ندالوا یقیدصت كي وتناراب [۱ ]

 7 ید لر همسر ا < رلا وب وب وب هصاخ اب هدو . رد رداب كي

 -هبحات ¿ قارغ الراو" ,هنسهلمم تعارز م تا اغنا. داع هر هبلم 4عفا دم

 كلا تیهدعاق . رملک هعوقو هل دصقم ات یضارا نوجا یاحایتحا

 ۱۳ ماد هتساقنا كرارفودنمش یللو راد یسانعقسا تقد نایاش

Hbترعلبا : زکقاب . رددوح وم  Leg. Methods and Forms >. 

NS 

 ..ردق هطت لباق هر اص وصخ قوجر ىقلەتە هب هيلع درک و [۲]

 60-59 ۷2, ۰ 48 89 ۰ ردهلو هدنوجا رارفودنش یللطخ راد

 « یر ها ہارخا هنامرس هرل رفودنمش كنت ر اظن تراجم ءالثم [۳]

 -هرزواكتا شح یتیحالص یرلهلا دقع یمهمانهلواقم همتلشیا كرتشم

 . رد لب و رل همانش دصت ییدر و

  SSهو 9



Ekها یو  

 «هدایز اهد ء و [۱] نامز یراقدلاق ضورعم هتنلام ء ًاضمب

 الصوب «نداملقاب هنرلقدالاق دوخای هنسراقدلاق ضورعم هتفلاخ
 ك۸ د اضع هند وصت رظن كنوتتلراپ راهمانماظن نر و یرلتبح

 هلبس و یمهتسس راهمانهاظن تقوم هتشيا . راردهدش روم

 نولاق یر ندهمسر راود یراهمانماظن و نان ا یاو#

 .راردتق وم ردق هب هد قیدصت وتنلراب طف . راراباپ هحنحوم

 یرلعا ساع چیه ناه هراشیا یی هلا هر « هلام هننزخ

 قلوا اشن یرلتراظن تاکلمتس و ناتسدنه نایالوا لماق

 یراسلحم یوا ی « یسهفاک ناه كل راود مهم « هرزوا

 قوحر راتحالص و . ردرلشلوا كلام هراتحالص لق وت

 یصوصخ یرانوا یدیا هسالوا هلو ۰ رردلماش هیاصوصخ

 .۷] یدکج هلک مزال كتا لح هاسهطساو یراهحال نوناق

 هرتاد نالوا كلام هنقح كمرو بوی یراهمانماظن و

 سلاح . ردمزال كما تعجارم هلا اعدتسار ادتا هت همسر

 هرلاعدتسا و « هلتمومع «یعاکحا یسلخاد همانماظن كيابوعیم

 تیفاکم هرلوراب یدلب « نالبق یروبم ینساغنا یرلوآ هلمع [۱ ]
 هدادنالربا « نردددکد ینرلدودح دارلغیراپ شل را « ندا لیمحم

 . ردمبو رلهءانماظن نرو تیلوذأم هنساشنا یاومارت

 تقوم هدناب ین ۲۹ كيام و هدنناب یم ۱۸ كدروفبلق [۲]

 . زكقاب هنسهتسیل كرلنوناق فلت نرو ىنقح یعای رلەمانماظن
 راشیایصوص> یسهتسلرب مات اهد كرلت و اق قلعتم هن راظن هر ت وک

 600. ,Pap., 1902, V11 321, 200۰ 10 . ردد وج وم هدنسهطیضم كننمجما

 رل همان اظن تق وم

 لوصا یهدنفح



7 ۷۹۶ 

 ندا شحم یراتحالص و ء[۱] راز هلقمالوا قیبطت لباق

 راتاملعت نایدیمظنن ندنفرط همسرراود تاذلاب دوخای رانوناق
 هدنقح .لاو یتقفاوم كراتموکح ىلج «یییدوت كرانالپ «نالعا
 یناعدتسا «همس هراد :ردرلشعا عضو ماکحا هاشم ه ران وا

 . رب ر دیایتاقیقحرب هدنلم ندنفرطشقمر «هداعلا ىلع ,هحنلا

 قیرطر هقشاب دوخای « هلروص و هتشيا یرلضراعم كنهژورب

 كشتفم «همسرءرتاد ,راریلیهدیا هعفادم یرلاوعد یدنک هلا

 بولای یهمانماظن « هروک هنامولعم راس ینیدل او هتیروار

 ۱ ترو ,E ویاد هغماعاي

 هموک هموک « هروک هنیراعوضوم « هرکوص رلهمانماظن
 هال قیدصت رب نایدیا عیدوآ هوتنلراپ « مناط یه . رینالپوط
 یسهینوناقهحمال قیدصتو .روولوا طبر هدنلاح لودج هنسهینوناق
 هسلحم ندنفرط رظان ندا لش یهرتادوا ء یک رانوناق رئاس

 ۱۳۳ ا اع سرع < هال ون« زتکلای . یلپر و

 یلوصا كن راهژور تموکح .زط دىاقسطت یلوصا كنىرلەحمال

 .زاشا غوا کمر دتا لوق اقلطم ینوارظان .زاع ولوا قیبطت چیه

 رارادفرط هلیئروص قغریدیاص یرلیآر هنیراپا و ثتموکح
 نوناق یصوصخ «هحال . زامقلاق کما رثأت یارجا هدنرزوا

 كنبرلوأ هلمعینارفف لخاد ةمانماظن نالوا قیبطت لباق اکو [۱]
 5. 0. ۳۰ 8. نالوا یاد هنعیدو كرلنالپ و هتساملسااپ كن رلیکپ هنر

 . رد ۲٩ و ٨

 ت ا فو



 ق ق ق و د
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 كنهرئاد «زکلای .رونولوا یتلت یک هموکر ب بک ندنراهحال
 هن ووینی ینا زاهمانماظن نایام اش واهضارتعا «یرب دن رو ۷
 هعفد ینکیا ؛ رلیر و هزم ء رونوقوا هعفدر «هحمال .راقح

 ها لاق و را قومی دوغا ها تا
 یر چیه ندراهمانماظن ییدتا اوتحا كەمال . رلیردنوک
 را هح ال شماماعوا هضارتعا هسشم هل ر و ا دات تا 4 هدنملع

 ینیدلوا یوتحو هینوناق هحل هدردقت یسکع . رک هتجا
 داتعم ی یراهمال نولاق یصوصخ راهمانماظن نون وب

 هدلکش داتعم یرارادملعو یرارادفرط « نمجناو .ردک هنمجا

 ییدرتبسوک كنماتماظن . هداراباف همال ناپ 1 9
 ۱۳1 یارقف یخ ادهمانم اظن «ه دیانلعف : ۲۷ ]رک یراهلح مم نو و

 < هرکو ص ندهطضم « كنسهبنوناق هحمال راهمانماظن تقوم
 یرلالوا یا هدعاوق ی هدنقح یرلهشال نوناق یو

 هنسهدأت ج رخ رانبهتسیا یهمانماظن هداروب « زکلای . ردا

 ۰ راردرومحم

OFS ina S. OP 

 «هین ۶ اق ۀعالر شمامارغوا هضارتعا « هدنساراماق رلدرول [۲ ]

 مه اوت ی اف ی ا یک هحالرب ندا رادهقالع یومع

 یصوصخ » همانماظن رم نایارغوا هتفلا . رلیردنوک هننمجنا هیمومع

 تشه E هلیسهرئاس ماسقا كنهحال ‹«هركو صو هننمجما رلهحال
 ازا هلاوح هننمجا هیموم

[ ۲۳ ۲۰ .۳ .0 .5 6 8۱ ۱ 



 تا سس از

 تعح | ص هب هم i ار ۷ تقوم هردمهم ك ی” هاشم جرح و تقوم

 یصوصخ هکنوح .ردو یر ندنرادس لشاب لا كنسهل دبا ۱
 ¥ ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ فا

 رتسوک موزا هننذخا كرلاراماق ندرلندا باط یرلهمال نوناق
 «هدراهینون اق هال نایاماغ وا هضارتعا .ردربغآ راج رخ یرلکد

 كوو كا كفراصم ندا باجما نوجما نمأت ىناوق كنوناق

 ا غوا هتفلاخ هلعءاس ءراردآ لکشت راجرخو ینمسق

 هح ال نو یصوصخر شمامایغوا هلا همانماظن تقومر

 اا, اراتافووا . رولوا لام هزوجوا اهد ندنش

 نایارغوا هتفلاخ < هحیلیناق هباسح راترجا كسکو یراقدلآ

 اهد هدهکاب ردق هینوناق هال ر شما غوا هتفلاخم همانماظنرب

 ۱۳9 ها ارجا.كلهبمسر هرادر هلي هسلوا لاپ هدایز
 - همانماظا تقوم «هقشاب ندو . رولوا دشتسه لا كما

 تروص هدهسنولوا تیاکش ههیمسر ه راد ر یالود ندرا

 ند ۸ ۰ زل دا تەجاص هاراماق نوجا ات هدهم و

 هدیوا كرهمانماظن تقوم هدنفررظ هنس ترد تر »۱ ۸

 ۱ هعوقف تمام هوعلرا نوجا یرادقم زا ندنرب
 .[۱ ]ردشع ولوا در هدوتنلراب یر زکلای ندداهمانماظن تقوم

 ندنفرط یراظن هیلخ تموکح ردق هنحشرا ۱۹۰۲ ند ۲

 یرلکدتا در كنوتنلراپ ندهمانماظنتقوم ددع ۲۵۲۰ نالینای

 607. طع., 1902, ۷۱1, یروار كننمجما راشیا یصوصخ []
1 .2۳۳0۰ . ۱ ۱ ۱ 



 حس ۱۳

 1[۰] رولوا غلاب هجوا یعرکی قجم ا
 نولاق یصوصخ «یمهتسس نولاف عضو AR نو اق یصوصخ

 a OEE وصقو . ردلکد لاس ندروصق ی ۲ یراثیا ناسنا نوئو

 یرلروذح لور یی .ردفراصم مظع ینیدلوا ثعاب كلوصا و یسجحرب

 كالمتساهرزوا كما راد یسهصرع کک ر دوخای قحا

 یر ندەعفا روما مزال اةاطم « ندا سح هلدش ینموژل

 فراصم باحا نوحا همانماظنر تقوم مت و لح ر نهتسیا قعای

 تقوم سيا نالوا تح توام .ردل ها هوست یراصم نکا

 یهوصخ هسرولوا كح هر همر# < هتنانم ماکحا یهدنح راهمانماظن

 .ردیلام اهدو هکر دا اضتقا تمجاص هلوصا یسهحال نوناق
 6 یحاص لام ر 3 رارصا هدتمواقم « هدر ده کیا یه

 39 هال ناف را ی ریل هب راقبح ہرادقم ےظع یراصم

 هدنساراماق ماوع نوجا هلماعم یه ناه یراقدیای كرلن هتسیا

 لوصاو هدنساراماقماوع زکلای .ردمزال كما هوست جرخر

 ندا اضتفا یسوست نوجمآ یاحفص فلت كنمرک اذم

 ندنسارل زیلکنا شب زو وا نامزر چه یدیرغصادح كراج رخ

 لثم ترد ا كراهمانفشک ءرادقمو .ردلکد یغاذا

 یرایدنک ران ا یه وب اق هح ال «هقشابندب ون .یلیات را ردق

 ینوک هلج كنمجما هسرار ر دتا لش هلا یرواشم قوقح ر
 هدرافلا .راردروح هب هدأت ارل شب هسراریلک « ارل نوا نوجا

 1 اک 6



 دا

 ماوع . ودزا اهد و طقف . راردفاکم هللا یسه وست جرخ

 «ًاعج «تالصاح نال | ندنرلهمال نوناق یصوصخ هدنساراماق

 وب هکوبلاح . رک یتساریل زبلکنا كيب قرق قرالوا یطسو
 ۰[ ۱ ] زالو یاربل كم کیا نوا یینرصم كداراماق ندزو

 .ردشع ولو عضوولرود هقشاباهدزا رب راج رخ که دنساراماق رادرول

 ,[۲] راردکسک و هدهجردینع ناه ناه هدرانوا هدهحش طقف
 یصوصخ رب كوحوک كلا شامارضوا هضارتعا هک هدنروص وا

 . رک یتساربل زیاکنا ناسقود زو یفراصم كنسەحمال نوناق

 ءیرافرصم كرارومأم لح «كنرارومأم وتنلراب «هقشاب ندنوم
 نوجما رلهشال نایارضوا هضارتعا ء یراترجا نالعا و هعط

 تباغ اضعپ و . ردراو هدینراصم هربخ لها و دهاش ء تاقووآ
 هد ۱۸۹۲ « یرهش ماتیمرب الثم . رولوا غلاب ہرادقمر ےظع

 24۷0۰ ا كارا لوق نينو ةعالر کلا
 .[۳] ردشعا فرص یساریل زلکنا

 ند ۱۸۵۲ كنسهلح تاموکح یفلارق هرتلکنا نولو
 یرلهال نولاق یصوصخ هدنفرظ هنس ید ردق مه ۸

 نوجما قعولو هدضارتعا یراق هرلنو دوخای كمردتا لو

 هرللودج طوص هنئارقف ىلخاد هءانماظن . 200.15 « اذک [۲]

 . زگقاب
 یهدنقح ییافراصم كناوصا نوا عضو هلرلهال یصوصخ 1

 ,Com. Pap., 1900, LXVII 111, 0۰7 ۱۸۹۲-۱۸۹۸ 4 راقبتس اتسیا



 دن NO سس

 زیلکنا ۱,۳۹۲,۵۰۷ یسیموم نوکی كنلابم یرلکدنیا فرص
 نوجا دصقم ىنبع راتک رش یصوصخ . ردشلوا غلاب هتساربل

YYA* A1هر همانماظن تقوم کوب ّه رایدتسا فرص ارل  

 راقود و رلناعل هلا فراصم زا اهد هسنلاپ نلیدبا صصخ

 هسرونولوا هوالع هد غلابم نانولوا فرص ندنفرط یسهرادا

 یوا ییدتا:باما كنلوصا یضو نو

 ینوکو ۱[۰ ] رولو یارل ٤,٤۹٩,۳۸٤ یسمومع نوکی
 لرانوناق هال نايا روا هضارتعا هقدلاق هدنیعمقوم لوصا

 هضارتعا . هديا لیزعت هددروص یدج وتالراپ یفراصم
 ادا « رار هلتمالوا هلو نوحما یرلهحمال نواق نایامارعوا

 تب نسحرب یسالوا كسک و كراجرخ <« هروک هتیدنولوا
 نوسال و هس یصوصخ هدنقح رازاتما و روک هنماقم لیلد

 . رولوا علام هنساملساپ

 هدهجردیفاک هنعفانم كقلخ یروصقر یجنکیا كمهتسس

 «راقفدم ماطر هدرا ۱۸۹۵ وهم تنها

 اا نونا نشجو ءسرلیدبا اشا رتاتمات یییق شل
 . [۲] یدرلشمهلبوس ی راقدالوا دیقم

 ر هصاخاب یرانمجا هینوناق م اول یصوصخ « هقبقلا ین

 هنی راقیتسیناتسیا كرلهنسکلوا . ٩ «هفیح ۱۰۷ ءاذک [۱]
 . .Com. Pap 1892. 1611, 151 ۰ نکقاب

 ۰ ۸۰۰ « دلج یجم ۲ : درونلق [۲]

. ۰ 

 یاعا كي هم« و



 ۳ لخاد همانماظن

 ینارئأتكنتارفف

 ۱ جم ۳۱۸ تب +

 کلا . رارولوا لوغشم هلکمر و مکح هدنقح یمهعزانم مفانم

 نوجا شادنطو رب قجانولو هدنایعدم هنما هیمومع تعفنم
 و هتشاب ندو .[۱) ردقو یدیاتس سوقول هداوعد ر هلون

 یرارارق .راردهمکح ر نایام ولو ییرومأم ررقموتبات رانمجنا

 ۱۳ دار ساب هلل حام کناررفم . ردک وکشم
 نونقرب یصوصخ یرلهسک ماطر « هدنابلف ۰ رالق لکشم

 ۱۳۳۱۰ نیو هلا هژوک شکل تانتسهمال
 3 دهایسر ةرادر نوجما نشا ىلع رانو .ردنک وکشم
 یناکش هینوناق هحال هيا ندکعا مابق هنلاصحتسا همانماظن ر
 بیقعآ تسایسر ناعم هیمسر هرتادرب هکنوح .راردبا حییچ رت

 لراششتم ضمب هدوبو ریشللاچ کما قیبطت یتایسون كرهدیا
 . رونولوو فیلأت لباقربغ هللا تبحالص یراقدشنلاح هلاصحتسا
 ۱۱ ۲ یهدلاقتسا تل یرلکجهدیا تادحا ءاضعب راتمجا

 . راردلام کا سم راتحالص ییانثتسا و یی « ندهعوشود
 تاثثشت هد ۱۹۰۰ ۰ یدلوا هلو هتشيا هدنقح یراسلحم وراب

 .یدلیدنا نایمرد نایاکش ییتدش ك ندزو و هدتمحا هب دل

 نوجا كا هظفاعو نیمأت تكر ح طخرب درطم هیفامعم
 هرانمحما سحر كراو .ردراو راهراج ضعب روم قوح زا

 هدن رالع نوجماقع ای رلهمانماظن تقوم ندنفرط هیمسر و

 « هدلاوحا ضعب «یسهفاک كنسهنکس اضقوا هدرلتاقیق نل ۱ ارجا

 Macassey: Private Bills .رردکلام هنقح كا هعلاطم و رکذ ناي
and Provisional Orders, 388, 8 .' 



 ی ا

 هن رله ال نوناق ۶ و ضببو ندا نییمت E طخ ر ناعم

 یلخاد هم نال یرو ینحرد فلماکحا ضعب ناعم

 : رویمهدک . هب یرایا كب و طو . .ودسا رقف

 «کردراو Clauses Acs یرلن ول اق هدام سنج سنج «هدر

 كنرلهحمال نوناقفیصوصخ نالیای رتادهناصوصخ یرلکدسا قاعت

 تاشت ضعب دوخاب هلراهوالع طقف ءرایلیدیادق رلهدام و هنجما

 ندنفرط رانمحما هکردراو هدرلهینوناق هال هنوع كلذک .هلبا
 - رضاح هلا انتعا لاک هرزوا قلوا هنوع رر كج هلدیا تیامر

 روڪ هتامر هرلت و et رانمحا هام عه .ردشعال

 « هدرانو لاق ندسښج ر ناعم رانو نولو طقف . را ردلکد

 ردات همان دارطا ر بش یر
 عوضوم رال ات مع ندیا بلاط راتحالص یناتنتسا دوخای یی رانو
 « هیفامعم . رل مدیا نامات هدنافرب چیه ناه نامز یتیدلوا ثحم

 دوخایهطباض .زروبمهتسیا كعدردقو لورتنوقرب چیه نامزوا

 هطباض رهینوناق هال ندا سام هنیراهلئسم هحصلاظفح

 ینمجشاوب ىساراماق ماوع .رلریلیدبا هلاوح هننمجما هحصلا ظفحو

 كما هماداو نعمات یلدع لماعتر درطم و یاد هدهلئسم و

 یمدخ دوو كنمحما هدصوصخو . ردشعا ی هل دصقم

 لباف هساوق فص ر دودح قحا و طف . 1 زولوروک

 | . ردقسطت

 .Com. Pap , 1900 یروار كنمح | یهدنقح هب دل ت تاثبشت ۲۱ ]

VIL, 183, Q. 421, 423۱  

 یرلن و اقهدام

 رل هال هن و« و



۲ 

 هيمسرر اود

 ی ۳۲/۸ تیم

 یرآرومام كن وتنلراپ هللاهمسر رتاود یلورتنوقیموم هناکی

 ددعتم ايو ر كنراهشال نوناق یصوصخ نولو . راردبا اها

 هدیاب وب كرهرئاد و « ینکیدلک مزال كلتدبا غیلبت هراتراظن

 یتیراقدمولوب روبج اکو اضع یتح «ینفیدلوا یراقح هنمیظنت هطیضم
 یرلهشال نوناق یصوصخ رهطضمو . كدشمهللوس هدیراقوت

 یراقدل | هملق ًاباطخ هماراماق « رانمجتا . یلیردنوک هنیراتمجا
 « هلع ءان . راردر وج هثحم ندنسایاصو كرلتو هدراهطبضم
 یایاصووب هلرئاود طقف .نمهلب دا لاها اما یرافیلکت كرلهرت اد

 ۱ ۲ ی راتتن هلخاد .ردقو یرارادنقا کمر دتا لوق اقلطم
 ولو رومآم ر اباد هدننمجلا یراهشال هحصلا ظفح و هطباض

 [۲ ] رار ریغاج آر دان كيهرانمجا هقشابیرومأم و طقف .[۱]ییلیرید

 < یتبسانم هلرانمحما كنهراد ر هک لی هلند هدهبمومم تروص

 وارود هتشاب . ردنا راصحا هنسهجلا غلم ار رحت ینسهطضم

 لوصایی « هتشابندنو . [۳] رربتک هدوجو انثتسارب تبسانم

 قجالواربهر هنناکرح كرانمحما هیمسرراود هدیراهلتسم تداعو

 یصرصخت 0. 987 اذگ ۰ OT ها
 .E و ۳ > VE > ۲-۹۹ اک یس هطبضم كنزمجا رلشبا

 2 ۱۱۵۵2 OVO NNE فا

 1902, ۷11,321 اذنك, یهطیضم كننمجا رشیا یصوصخ [۲]

02 ,2401 ,2378 .© . 
 1900, ۷11,183, « اذک . یسهطبضم كننمجا هب دلب تاثبشت [۳]

4 - 233 .0 



LAN 

 .[۱]رار وينور وک لایمدک | بیقعت ی تاک ر ح ك رانمج | سکعلاب هدرب
 ارجا ذوفت رب روم اهد یرارومأم كنبرلاراماق وتنلراپ

 ء ارظن هتنارقف یسلخاد همانماظن كنساراماق ماوع . راردیا

 ندنفرط نما رب كرك « یرلهمال نوناق یصوصخ نوئو
 ندنتسارجا ییالیدعت هدنوایفنکلا رک لوا نوه دا و

 ردمزالكلطل دیادقت هنس ركننمجما طئاسو وقرط ی ۲[.

 و هدنسهسلج كننمجا راهینوناق هحشال شمامارغوا هضارتعا

 ثكبهدام نالف ندنمدآ كنرارادفرط هم ال 3 < تاذ

 ردنا بلط یتسهوالع هدام ر هدزرط نالف دوخاب ینبط ]۳[ .

 یرلهشال نوناق یصوصخ « هدنقح ماکحا ضعب یانثتسا « ًاضعب
 یصوصخ ءطقف .رابابلج ینتقدرظن كنسر كر ندنرانمجا

 ینئاظویدنک یی امشلاح هننیمأت دارطارب یعوم هدنرلهحمال نوناق

 هکر دلوغشم هدهجردوا « هدنالعف اتاذ . [ع] ما دع ندنسهلج

 .[ه]لیبهدیا قیقدن اصخش یز ا كب قجت ۲ ندنرلممال نوناق
 : ETردشلوا یا كم هدصوصخ و ینیعت لک و |٦[. طقف

  ۲اذک « 1063 ,145 ,103 ,3 .0

STO BE. BT ET 

 ] ]۳اذک . یسهطیضم كننمجما رلشیا یصوصخ : 1963,۷11
5 - 304 .0 ,321 ۸۰ 

 0. 391 - 394 « اذک [4]
 0. 2327 « اذک []

 0. 85 - 87. ء اذگ ۲7

 طئاسوو قرط
 یس ر یبمجا



 درول سیر

 — ۹ تب

 نو و ٤ وا .رابای یرواشم كنتس ر سلح هص اشار یشیا ققدب

 رظن یترلهطبضم كیهبمسر راود ء روقوا یتراهحال نوناق

 فیلکت ء ردا للح هلبا انتعا لاک یراهحشال قراتوط هدتقد
 باح ا 4 رون ولو ا هلرار ومأم WES تالبدعت ييدتا

 یتتقدرظن كنسس ر ینمجحما طئاسو و قرط هدراهطق نوئو ندا

 ندنرانمجما یراهمال نوناق یصوصخ <« اضعب ]٩[. رايا بلج
 لها لترحا « هلتفو . [۲] رل یار اسب دن در ار كس رب

 ه هحردر هدیرزوا رانمحما ید الود نده رحم یل لوا ا

 . [۳] یدرولوا ذوفو رثات زلاح ردق

 رادرول یرومام مهم لا ڭكىوتنمل راي هدص وصح 9 ص29

 کرد Chairman of Commitees یسر رانمجما هدنساراماق

 هل راشیایمسر . نا رباچ Lord Chairman در ول سر 7

 یصوصخ ندننیدالوا لوغسشم ردق تفر یهدنساراماق ماوع

 . ریلی هدیا صصخ نامزر هلضف اهد نقدي كن راهحم ال نواق

 هنساراماق ماوع « تح .رربک ندزوک یبراهحال نوناق نولو

 لوا ندنرواشم كنس ر یساراماق ماوع یرنلیدا عیدو

 . یس هط ہضم كنمجلا هدنقح یمیظنت یر هال نو اق یصوصخ [۱]

 1888, 2۷[, 1:0. 42-340 ءاذک

 انک ء یسهطبضم كجا هبدلب تابعت ©. 348 ۰ اذک [۷]
VII, 183, @ 5451900,  

 © 2312,2393, <« اذک . یسهطیضم ینمجا هب لب تاشبشت [۳]
9 . 



۱ 
1 

0 

 و سیو

 هلنا همسر راود:یسو نیما فاسو و قرط ا رو

 یصوصخ «قرالواهمومعٌهدعاق .[۲] ردهدتسانم هدنروص یاد

 یارجا هورغود ندو غود هدنرزوا یرانمحا یرلهحال نوناق
 یرلمدا كرانوا دوخای هللا یرابحاص هحمال طقف . [] زمنا رات

 تالیدعت ییدتسا صوت یتسارجاءرانواورون ولو هدنارک اذم هلا

 تی وا « هداعلایلع « یرلدحاص كەمال .ریریو تاحاضیا هدنقح

 یبرلهشالدوخاب هلویق ینوبای هدنایلعف «یتح .راردا لوبقیرکف
 نوناقیصوصخ هدنساراماقرادرول هکنوح .راردروح هنلا یرک

 سد ر اباد یرافیلکت تئارق ینحوا و یحنکیا كنىرلەحمال

 درول سر هسزل یا تیاعر ا . رولوا رداص نددرول

 ندرلدرول عسطلا .رلسهدنا فاکنتسا ندفلکت ا كرانوا

 یهینوناق هحل و ریلیاب هناسح یدنک ینیلکت و یر رکید
 زکلای كش ر هلو طقف . رولوا نکم یبهمردتا لوو
 <« درو ریش ز ۳3 ردهدکل دیا رطح ییدلوا عقاو هرل ر

 .ردا ققدب هددروص یروک نوتسوا اهد یراپا تقوم

 1902, ۷11, 321. اذک e یسهطیضع یا راشیا یصوصخ ۱1
8 .60 

 1900, ۷11,183, « اذک « یسهطیضم یبجنا هبدلب تاقبشت [۲۲]
5 .0 

 .Q 290, 291, 3923, 3924 « اذک ۲۳۴]

 راشبا یصوصخ < @. 284, 285, 390, 3912, 3920, 3922 اذگ [4]
 1902, ۷11, 32, 1,6۵۰ 80-77, 214, « اذک . یسهطبضم كننمجا

 ۲۱ : تیک اح كن هرتلکنا



 و رپ

 ندتعجا هرارادهقالع « هسراو ماکحا هش "یعاد هدب راجا

 ا اتم لا رتاود یمتسر نالوا شتاب یرانوا هدایز

 .[۱] رونولو

 رر » « راهعئام كوو كا ییدتنا فداصت كدرول سر

 رانو رک ندراش نلید هچ re٥4 تنوع « رلهدام شما

 ۱ هد یراقلاحم هالایرلبحاص هموناق هح ال هکر دماکحا ماطر

 نواق یصوصخ <« هدلاوحا کج رلهداموب . ردمف قمم

 ا را لوق قیقدت الب ندنفرطیرانمجنا یراهعال
 هسرولوا كج هديا مکح هنراقدلوا راغم هب هموم تعقنم ءدرو

 یالوق نامز یه وب طقف . ریشلاج کما فرطرب یرانوا
 فالکتراهدام هتشاب ندنزو رلهدامو یکنوح . ردلکد یثر

 شمرتسوک اضر هکمهغا ضارتعا هرلهدام ضعب دوخای هکمها

 .رولوا شش اب قلزسقح كجهدا رارضا یر ندنفرط نالوا

 هلي رهسلراقح ندهینوناق هحمال رلهداموب «ء هقشاب ندنو

 < رارادهقالع هکنوح . رارلیهدما هظفاحم ییرامکح هدنایلعف

 . رارلیا یتلت یسهیجو سوما رب یباعر ءرانوب « هرک قوج
 ندنفرط نیرومأیمسردوخای راتکر شدوخاب [۲] هدهداب تاثبشت
 تیاغ هطقوب هدنسهلئسم یرادت كمزاول دنا هبهمومع تامدخ

 1900 « اذک . یسهطبضم نجما یهدنفح هبدلب تاثبشت [۱ ]
VII, 183, 02. 454, 455, 3917, 18 

 .Q 298, 344-341, 347, 3941-3930 ءاذک ۲۷1



EE 

 و تدوع هح ی زنا حاضیا یو ءدعابا رک

 تعفنم نكر دیا غا رفا,هنلاح نوناق ینرلهحمال نوناق یصوصخ

 كمروك ینغیدلوا عودوم هیشک رب ك یسهظفاح كنهمومع
 یسەیلش# تفص ر چیه كناذ و هكولاح . ردسض "ةقبقح

 ثرا . ردوو هد ین وه ر هدنسشراق قلخ یک ینیدالوا

 ایف تود دناشعا"كسلع لیندا داف فا
 ردبا افا همدم ییدهتسیا كنناح یهفیظو و .

 ماطر  یمهتسیس یراهحشال نوناق یصوصخ كرازلکنا

 یفالت لو لو یرلنو ییانسحم كمهتسس هسيا ز اح یرب ذاح
 یدرد كنمضعا مق ندراسلحم یل نوک و . ردهدکعا
 هللا ییفانم كتراختنم مادر رو كنیرار ۹ كرا وعیم

 ۱۳ وا مضاو ۰ ردیرلهمرتسوک لیام هنلوا لوغشم

 یراثوعم لاحو .ردو بس نروشود ندزوک هدایز ندشره

 ماطر قیشیاقامراق هدایز ندکعا لاغشا هللا هموم تعفنم

 ۰ [۱] ردهدکمرتسوک یک راهسمیک ریشالود هدنشیب هيص وصخ عفانم
 . ردشلوا لباق هدهیأس 9 یسهلک هدوج و 5 سو هدام صا

 هدافتسا قراپا ینلراسمس یرلهحشال نوناق یصوصخ « رلسوب

Atlantic Monthly [1]هخس ترامیسهنس ۱۸۹۷ كنسهع و  - 

 هنسهلاقم رب تالهوول سیسنارف ۳۹-۳۷۷ هفیص «1××1× « هدنس

 دهاش رب یبا تیاغ « كنالوعبم سلحرب یبا هدهحرد طسو . زکقاب

 لانتعا شا ندرظن هل و ندنف رط توععم ۳ ناولو هدنعق وم

 . ردیسەماققدب ر

 كمهتسس

 یرلهدب ق



 هرانمجا كل

 تهاظم

 ردعب اب

 ي س

 ل لالا كنمهتسم رلكبا .. ناردهدکما
 نازک ادم یاس ولرودیه هدنفح یرلهمال نواق ىلح و

 9 رزوا هموغ لئاسم یتفد كنوتنلراب .كرهدا فرطر

 هدنناصوصخ هرادا و نوناق رلهلک و تشه . ردهدقمالبوط
 . رلشود ایو يلا هدب رر در هنلاح كنراتهدخ یعوم

 ابو ینوعم نالف كرهدما تمواقم هننالاطم كتک رش ر ییتوق

 رکلد یتوعم نالف كرها فاعسا یتسوزرا كنسلحم وراب رب

 . رازما طوقس ییالود ندنرلکدتا

 هسیاشاب نوجنا یرلهمال نوناق یصوصخ < وتنلرپ رکا
 یرلکدر و كرانوا و هساقار یشیا هرانمحنا لوح وك فرطم

 . یدمهلوروک ناکما هتعضوو یدبا ها بیقعت یرارارق

 هدنعوح ارنا زلم سلم راس - یدنا هسالوا هلو یک ١
 یرارادماع مه رادفرط مه كەوت اق هحالرب د ها یدواشا ها

 کم ردشنک دیرلنوا دوخایهغم وا عنام هدسلحم هنناررقمكرانمجا

 هک لصان . یدراربشارغوا هیلج یبرلیآر ككراثوعیم و را ریشدلاح

 . ردشما توعد تاضارتعا ىلتدش كبو شوا هبوب ًاضعب

 هدماهرود هعقو نایراح هزوک كا _هدراهتس كوص و هکلاحا

 هدنفلکت كعا لاصحتسا قیرتکلا هدنونج كنساکلا لاغو

 و . ردشلوا یرلەحمال نوناق ی هدنفح واغگرش اند

 . یدلیدا تفلاخ هنما هل تعقنم و هموم تعفنم هرافیلکت

 ا راو دره لتوقكتسح یراشیا هدلب



 یر ۱ 0

 كقاخ طقف . یدنولوا در ندنفرط یساراماق ماوع راهژورو

 دایر لوق دمورن ید هد
 ندنفرط یرلمحما یر هم ال نواق یص وصح < كد وتل را

ADكمل هدا ليدعڏ ییاررقم نایدا  WESیسالوا كلام  

 لیدعا و یسەمليىەدىاماود كم هت سس ۱۳ «ردرو رصو یعسط

 ا و 1 4ع وو و یص قص CE حسحیصت و

 و عود هح ليدعل ی اعلاطم هل رانمحا کردمالود ندو

 داون هقالع سحر مهم یسهلتسم ینندالوا بولوادوج وم لام پر

 ینحواو ینکیا راقت اتیا هدرادقم زا نانالبرط

 ضعب هرانمحشا و كرلهنوتاق هحشال نایارغوا هضارتعا هدراتارق

 ۲۱ ] یتغید زا روت فشخ یددع كرار ره نمضتم یایاصو
 نزا مرک اذم ئاما وا تارام تلذق ۰ رو رص ۰ 

 یصوصح ۰ ۳] ردشلافوح وب هدلامز ييدسا ص.ص

 هروک هنرلرکف كرانالوا لوغشم ندنفای هنا یرلهشال نوناق

 هدتنارق کا «هدهنس شب ردق ه ۱۸٩۰۰ ند ۱ [۱ ]

 .رد۱۷۳/۵یونس یسیطسو رادقم كرلهبن و اق هحال نایارغوا هتفلاخم

 رلشیا یصوص> ۰ ردثفیح ك ۳ یوړ جور ر هتس ۷۱۹ ۱۱۸۹۷

 :Com: Pap 1902, ۷11 , 321, ۵۰218 ۰ یسهطبضم كننمجا

 ندنغیدلوا هص كب راهرو د و طیف ۰ 200.2 6 اذک ۲1

 قوم هد سڏ EA هدزو قجم تل ار 3 مەز هل وس یر هلتعطق

 .62 1219, 220 «!اذک .روسوروک هک شوا



 ا تم

 .ردشم | عسو یر ندهنس چافر داغ لیدی یاررقم هل رانمحا

 .[1] ردلکد هدتسنر شخهشیدنا دیازتو هکر کشت قوح طقف

 . زکقاب هنس هطیض« كنمجما کهدنقح ییضو نوق یصوص>خ []

Com. Pap. 1888, 1, ۵. 346, 347, 487, 488, 553, 44هر دل تاثمشت .  

 ¢ 1900, ,VIL 183; ۵۰ 26-519,523,-529 «اذک یسهطیضم كننمجما

 . 1902, ۷11, 321, ۵0۰ 42, 43 ‹ اذك‹« ى روپار كننمجنا راشیایصوصخ

 لاتحا هلتیمومم هنعوقو دیازت نک ر وشول وق هلا تاوذ ضءب « ررح

 .ردشمروک ینکیدلیرب و

 یلاعحا تفلاحم هداراماق یرواشم قوقح كنسبر یماراماق ماوع

 ین رلرادماع هللا یرلرادفرط كب هح الر < اضعب ةسرعل آ رح یغیدنولو

 قرهالیوط نوجا هرک اذه هدنروضح یسیر ینمجنا طئاسو و قرط
 كنمجنا یهدنفحیضو نواقفیصوصخ .ریشیلاح هغلآ ینکوا كتفلا و

 . 1888, 26۷ آر 1, @. 346 «اذک «یمهطبضم



 با یر یمرکی

 یساراماق ردرول

 Council of the aml فارشا كغللارف ےدق ییاشنم

 قوح كب هللا نامز رو ص یساراماق رادرول ناقح مهو

 سلحر كوو كلارق ادا .[۱] ردشلاق ضورعم هالدس

 هنلاح یسلحم كنرللاسا و نلک یرلیا یدک وک نکیا قرعه

 یضارا كونو Ey ربع و یاد كتكلغ هدرانول . یداک

 ندرادمکحماقم هسزاراتعاو فرش تیاهن .رایدبا یرابحاص
 ندرادرول ینرا نالوا كلام هدنسهاس نامرف رب نالوا رداص

 یر, یه ندراهحفص وب .یدلوا بلقنم هنلاح اراماق رب بک سم
 هدننازاتما كن رلاضعا دوخای هدنشاظو « هدننالکشت كناراماق

 . ردشقار ییرازا یدنک

 ندا اوتحا یر ماا هلرل هططهاو « لوا ندامروفهر

 یرادقماضعا یناحور ربعهدنساراماقرادرول [۲] رلاضعایناحور

 Constitutional History ك Pike JZ) mI كا كيهلتسم 1
  of the House of Lordsردهدی را .

[YJ]یندن زو یضارا یرلفدل وا كلام «هدنساراماق رلدرول كرلنود  

 یلکشت كياراماق



 رلدرول ینرا

O 

 ندەروا ڭكغلساياب و کا هر رتسانم «طمف .یدراردبا زواح

 راهاحور ربع « یدلوا کر تست و هدنسهحش یساملاق

 .ردیا اوتحا ییاضعا عون فلتخم اراماق نا و .نلیدلک بلاق

 ىح قلوا لخاد هنساراماق رادرول هکردلاماعونوا هکنوح

 هدص وصح سه هدیسهفاک كیاضعا . ردقو هدرلدرول نو وب

 را ردلکد درول :

 راتو .ردراو رادرول ندا لاغشا یراماقم برا ء الوا ۶

  ۷سل دیا ثادحا لوا ندهمشلر هلا اح وقسا هدنشراا

  ۳۷هلا اد الرا هد ۱ و ندحراب وا ؛ یرادرول

 اهد و < یرلدرول ابات ر لوو ا تادحا ردق هر همشل ر

  ۱قود ردیردرول تلارق دحیتم شلل دا ا <

 رلریلیر | ندیرلرب ر هيد نوراب <« تاوهو < تنوق « گرام ۰

 یک و یربمده قح كنیرادالوا كنيراهجوز و كراو
 ماقم . ردقار نایاش كب نوجما رلهسیک نانالشوخ ندلئاسم

 ته یهدرادتقا مقوم ء یموغود اهد ینعی - « یرادمکح

 هلکو  RE 0هب ارم كنقح لاتتا كیهضرا  Eنو وب

 تادحا رادرول ینرا هدرادقم دودح ربغ هدکلرب هلرلهدعاق
 ردکلام هنتحالص كما ]٩[.  ۳ندنسواج هت كحروح ىج

 . ردپمق فاتح یراکدتسا مقوم دادن ییالود ندرل-احور و هقول

 0 0000 عو « نوسنآ ۰۱۵۱ یبا :زکفاب
SET FEE]غب ا . ردراو هلس یرلت.حالص هقشاب  

 ۲۰ 0۷ ل



 یا بن ی

 كناراماق . ردشلدا لامعتسا لو لو تحالص و ءرک وص

 اسم یدردشع «ندهلاداص زو قلا اسره یتیدلوا یوتحم

 كدامربترا ی رادقم اضعا .رددناع هفنص و یسهفاک «هرزوا قلوا

 .ردب رابع ندا دست ی ددع كمنصو یسهراح هن کن قرا

 احوقسا « نامز کیدلیدنا داحا هلا احوقسا هد ۷

 ندو ۰ رای دنا هاصو اه د ندرازلکنا هاتسل هس وه «یرلدرول

 كرما لوق هتسارامق رادرزا یخ ر
 كعا 1۳ ناف یک ءهح دم یعاود كيوتلراب یه هدر

 ۱ یدشالرارف ی رلهعا باخ | AS نوا ندرلحما > مر زاها

 ذاا رارق ر چه نوجا قادحا یرادرول اج وق سا کی

 0ا ی واو یک وس كرلقلدر ول هکددنروصوا .یداع ولوا

 یه ر و ہرا لاح وقسا لصا نالساي یدرو او رحم

 نایالوا قح هر هلا د اص ر هد:ساراماق رلدر ول € L1 هدنس هح

 هحوا زو وا ندش ی زو یددع كنرلدرو اح وقسا

 ایج وتسا رب  یساراماق PEV  ددءروذ رب یسا اهد [۱]

 هنکح هب همه هنس هما ادب اص ینا د رول ات اتر كوو 3 قرا كنم د رول

 ۳۱-1۲ «قیاب .یدای ری دشیکد ارخ وم رارقو طقف .یدتا مکح
 یاخعا كرلدروأ قال یایجوقسا «تاذرب نالوا درول هل روصو»

 ۳۲-۰1۳ «اذک . رلیهر و یار هلیتفص یدرول انجوقسا نوا
 رب ندا لی ینایجحوتسا « نامز يب دلیدا ثادحا قلدرول ر هلو

 .ددشلوروک لاوسیاج یکجهبەهتا بودبا باغ لاحرد نصووا كدرول

 ۱۳ « یام ۳۰۲ ءاذک

 ینایچ وقسا
 ندا لی

 رل درول



 ادن الربا

 یرادرول

0 

 باخ ا 1 7 نوا «یرددع هسرک اهد نطب ر .یدشود

 :ندععالاز | ردق كاج هب همهدیا

 ینع هدنامز یيدلشل رم هلا اد الارا ۳ 0 هنس زو

 ا هلاثم كماحومسا طقف . یدششا تدح هلئسم
 یرافنص یدنکنسرادرول اد الرا «نواق «کنوح .یدهل دبا

 ی رلکچهدیا اا لثع گا هلیطرش تایح دیق ندننای
 هدنلخاد نیعم دح ر یرلهدازلیصا اد الرا . یدتا حرصت

 كنبرادرول ادالرا .یدنولوا ذاخحتا رارارق ضعب نوجا همادا

 هدنساراماق رلدرول ینالود ندقاقحتسا تاهج هقشاب -یرادق»

 هزو - هرزوا قلوا انتتسم رلنالوا كلام هبهلادناص رب ینرا
 ادنالرا هلضف ندر لباقم هافو چ وا ردق هبه دا لزتت

 یرادقم كرادرو دن ال را . یدضهلدا ثادحا یی درو

 احوقسا هلبا یرادرول ادنالرا . [ ٩ ] نعهک ییددع زو

 یرادرول اج وقسا . ردراو اهد قرفر مهم هدنسارا یرادرول

 < یرلدرول ادنالربا طقف ۰ رلمهرک ًاطق هنساراماق ماوع

 هراد ر کناه یه كنايناتبر ویو طقف « لکد كنادنالريا

 هکر دهدهباسوت . راریلی هديا لیثع هدنساراماق ماوع ینسهیناختا
 ماوع هرک قوج «نوتسرلاپ درول هصاخابو «یرادرول ادنالرا
 ینلدر ول ادیالرا هلع ءان .زدرلشملم هدنا قلث وعمم هدنساراماق

 ۲ ۳ ندزو رادقم ییدمیش ۲۱ ]



 تب ۲۳۳۱ تس

 نداعلاصف ینسهساتس تابح هدنسلح ماوع «ینمدآ تلودر

 , رد دکم هل نامأت یتاکما كملي هر دشللصا

 یر هما ندنساراماق ردرو یساغلا كرارتسانم

 - وقس زکلا راد رولیاحورهلیسوت .یدراقیح یرل مهو و

 ی رلهلادناص هلا تقصو ردق هزعامز .رایدلاق ترابع ندراس

  هدنسهرود همشلر هلا احومسا . راردهدکمنا هظفاحم

 .یداع ولوا لاخداهنساراماةرادرولیر چیهندنرایناحور ایج وقسا

 یددنتسم هنساسا قلسومشسپ یناشطا ضد كیادن ال را طة

 هد ۱۸۰۱ هکردنوجما كنو . ىدا ( ناقلغنا ) ناتستوربو
 هنراسوقسپ ادالرا « نامز ییدلیدنا داحشآ هلا ادنالرا

 هدنسانا هعامحا هرود ر یر یه . یدلیر و هیلادناص ترد

 ادی ال را هد ۱۸۳۹ ۰ یدرلردیا کشا ها ه وأنم ی رانو

 ندوتلزا هدیرللثت « هڪ هل دا دع « | « ىنا

 یناحور هناکی هدنساراماق رادرول یساسوراسلک زلکنا . رلیدقح

 اسلک « هرکوع ندخراتوا ۰ [۱] رایدلاق قرالوا اضعا
 هننادحا راقاسومقسپ یی هدهرتلکنا ء هقالع نایرتسوک هنیراشیا

 قررا یرادقم كرلدرول یاحور < طقف . یدلوا ثعاب

  هردیولو كسراسومقسپ شاب قرو <« یر روتاق « نوجا

 رب هدنساراماق رادرول اعاد كنراسویشسپ رتسجن و « ماهرود

 هدهسرلردب | لاتا هلا دی اص e8 یرلس ویقس) نامو رود وس ۲۱ ]

 2. ی هرس یا او

 راس وپق



 تایحدبق

 رلاضعا هلبطرمش

 را

 یعرکی زکلاب ندنجما یسقاتم طقف « هننجالوا یرهلادناص
 رارق هنیراکجهدیا قااضعا ًارظن هنیرامدق نیم كتر
 هسزلیدا اشسا هلادیاص كوو شا هيلع ءاس ۰۱ | یدلیر و

 رادرول هلو الود یرلمدق ی هدنراهفیظو قجحنا راسوبقسپ
 هنهذدم تسم ر وشوق نو . را ریا ال وا ندنساضعا یما راماق

 نوئو نوو ندنساراماق رلدرول یرلنو اضع رانالوا كلاس

 كنددعرادرول یاحور ربع طقف .ردراشمشلاح هنشارب ج راخ

 كن راقلاضعاندنخیدلاز | یرلتمها كرلدر ول یناحورهلدسح یدیازت

 دوخای كم ا حالصایتساراماقرلدرول هکر کم . ردلکد لمتح یساغلا

 و و e رح تاحالصا ی هدنل و كمهعا دع ىلبا ] ناسا

 یا تل های
 بو الواترابع ندسلحم ییربشت زکلای ءیساراماق رادرول

 هدین-هفظو یسهمکحفانتسا كىك و لا نوجا یراهطا ءرتلکنا
 تبحالصو رادتقا یدع كج هلک نوغیوا هلورواغاد ندنکیدروک

 دی زر هدنروص یک ادیاضعا . ردمزالیسهعا اوتحاهدی رابحاص

 كلام هور ا هظفاع ینفرشو راقو قادرولو ندهعا

 هنالکشم یبرلهیکلسم تابح كراثراو نانولو نکم یرلامالوا

 ضعب یسهراح ر العا كنالوا لصاو ههحش و نداعاغوا

 ردبرابع ندکمر و قلاضعا هلمط رش e د 4 زاتع

 ریلکنا نوا نایادوا اصضعا هدنساراماق رلدرول مولا [۱ ]

 ۱ یاد راه یوا



 نی

 ات همی Exchequer »> هد ۱۸۵ 6 هکر دالود نددس و

 هناونع لاد هاسا و نوراب «قراب سع هج رس نال وا ار زاتم

 هلاقلاضعا هدنساراماق ردرول .یدلوا لئات هلط رش تابح دق

 ماقم کما ثادحا قلدرول ر هلطرش تابح دق رار

 هب یدازوانوزوایسهلئسم ینیدالوا بولوا یتحالص كنرادمکح

 ندرامعا عقوم ا هل هسراو تیحالص و ۰۱ | یدلیدنا هشقانم

 یهمش و یرارقر كناراماق طقف ؟ یدبمشمهلک هلاحر طقاس
 راز قلوااضعاه وتنلراب كرلنامرفو «اراماق .یدتسا هلازا

 . یدولو هدنسهعلاطم یجهمەدا شح ىنقح كمر و ا

 . یدلیای نوراب هدنروص یرا قراپ سگ هج رس هترزوآ كيوب

 یساراماق رادرول هلط رش تابح دق كرادرول یرواشم قوقح

 1:یدانغوا شات هسک

Rh aa ie جم ES 

 . نوناق رب هد ۱۸۷۹ هک یدنا سک تهاد ردقوا یاتحا

 ارخوم «ییاهلیط مث تابح دبف ًارظن هنوناقو . یدلیدا لوق

 .[۲] یدرک هناکما ٌةرئاد كنا نیست یدرول فانتسا ترد

 اقوم اا ئار دی کاج

 یینشپ Const. Hist: Stubbs ¢ ۲۹۸۹-۳۷۲۱ قیاب : نک قاب ۱ ]

 . ۵6 « لح یحنحوا <« عبط

 هفیظو رب كسک و هنس یکیا یرب ندنرلطرش نییعت كرلنو [۲]
 نوا هدنسوراب ادالربا دوخای ایچوقسا « هرتاکنا دوخای اقا هیلدع
 . ردي رلالوا شعا ارجا قلتاقووا هنس شب
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 فاتیئسا

 یرلدرول



 یدنک « اراماق

 كنساضعا

 یقابل هفلاضعا

 مکح هدنقح

 رب رب و

 هغا درول
 تیلباق مدع

 ۲ ی ی

 . راربلا شام یمارل لکنا كي ىلا یوتسو راردیا لاغشا

 ء قرالوا لقتسم ندنرهفظو یلدع « هرکوص ند ۷

 . راردکلام هدهنقح قلوا اضعاهداراماق ردقهنک وص كنم رارمع

 فانتتسا رب یتساراماق رادرول هاف یهدننادحا كراقلاضعا وب

 یتساراماق رلدرول . ردنراع ندکعا هوش هلتفص یسهمکح

 ینیدلواثح ع وضوم كم احالصا هلبتفص یمهجراپ ر كىوتنلراپ
 هدقمربترا یبرادقم كرلاضعا نالوا هلبطرش تابح دبق « نامز

 هبهحش رب رلهژور و ردقهیدمیش طقف . ردشلوروس هب یرایا

 هدیرلها نیمأت نهباغنایدما بیقعت ران و .ردراشمهمهدبا نارتقا
 ین راقج ایالوا تکر حر القاح هلی رل ها ناما «یننیدالوا یتقح
 ۱ زکحهروک اغا

 قفاوم دا راقلدر ول ی نلیدا هجو « كنساراماق رادرو

 ینفیدل وا یّیح کمر و رارق هغیدالوا بولوا نواق و لوصا

 یابحوقسا « اراماق .دشمهللوس هلشسانم ییسهلئلسم لادبهلسنو

 كمر و رارق هدنقح یناا كرادرول ندا لشت ینادنالرا و

 ۳۳ را هلی یرادمکس ماقم . زدکام اتو مدهتفس
 هدلرلاوعدو طقف .ربلیهدیا لصفولح تاذلاب یترلاوعد تارو

 . ]٩[ ردشلوا تداع یسهلادبا هلاوح هنیأر كرادرول

 رلهسمک مهم هلتیانج < راسافم « رایبنجا « راکوچوک
 ۰ ۲۲۷-۲۸ لج یر « نوسنآ ؛ ۲۸۰-۲۸۷ قیاب [۱ ]

 . رونولوا هلاوح هننمجما تازایتما میاقو و



 تخم یا ا واک

 هدرصع یحزکس نوا . [۱] رازامالوا اضعا هنساراماق رادرول

 هنکیدر و رارارق یصوصخ هدنقح جارخا ندقلاضعا كناراماق

 مدع هغلدرول ندرظنهطق یاس طقف .ردشلوروک رللاتم راد

 یساراماق رادرول هطق نالوا تىما راح هدایز اهد ندتلباق

 ماوع ء ًاضبب . ردیسهمهک زاو ندقلاضعا كر ندنساضعا
 هدیروص مسوعاب كرد تاذ ر نالوا شعا نیک هدسا رام

 < رلاق هدشروح قلوا اضعا هتساراماق رادرول ندنزو یافو

 . ردفسأت نایاش كب « و . راشای هدنجحما تمظع.رب قلک اراق

 ندیا لیکشت نادیم هنیرازرابم كوو كا كنايسایس هکنوج
 هدنساراماق رادرول ء و .ردنا باغ هدهعطق تروص ینغلث وعم

 . ردهلو هدهسلوا یدرول احوقسا ر نهم هدا عقوم دخا

 كنسيدنک هننلاضعا یماراماقرادرول « نروباس درول هد ۵

 ماوع رو دنا فاکتتسا ندلط ییدلرو و نمضتم ی وعد

 نوزوا هلئسوو نامز ینیدشلاح ههظفاحم ینعقوم ی هدنساراماق

 كشر هلو یساراماق ماوع طقف . یدلیدبا هشفانم نوزوا

 . [۲] یدر و رارق هیدالوا ینواق

 "ءانن .ردشعا الا یتسپقلت یسالوزو كناق « ینوناق ۱۸۷۰ ۲۱1 ۰
 . زنا باجما یتیمورح ندفلدرول كرلثراو « تیموکحم « هيلع

 «بقاعتمو ۱۰۰۸ هني 6 ۲۲ 6 یرهس یج 4 « دراسناه [۲]

 هنسهطبضم كنجاراقلاضعا لحنم . بقاعتمو ۱۷۲۸ « بقاعتهو ۷ ٤

 ,Com. Pap. , 1895. X 561 : زکقا



 ل یر ی

 یراقدلوا كلام اکرتشم هایساضعا یساراماقماوع « رادرول -

 هدندرازاتما ماطر یصخش همش اب ند هصخش تب وصم و مالک ت یرح

 < طف . ردژا كب ینهتساس تما كراتو . رارولوا دشتسم

 E رازادتما و زد نایاش ندرظنل هطم ر یصخش « یو

 «یسهرطاخ كنسرلالوایرواشم كنسرادمکح ماقمهلتقو كرلدرول

E A ۳ندهمسر روما ء الثم و هم  

 و قح كمليهرک هنروضح Ea هرزوا كلمنا ثح

 ۳ ک سم ندرادرژل هدراعرج یک قلراکهتخاس . رددلسق

 وتلراپ ۱[۰] رلیهیدا هئارا هدنام وب هدقمقج هنیروضح
 ندنفرط یرادمکح ماقم «یمکح « نامزینیدنولو هدداتعنا لاح
 رلدر ول یيدتسا تسایر هد 1,00 High 5۱6۱۷۲۵ فوصم

 ا تیاه درول هک اج هسلکددقعنم وتنلراب .رعرب و "یسااماق

 توعد رلدرو نو و هب همکح و « ردبا نایرح نر

 le هدهسرادرول ادالراو اح وقسا زاتماو 1 رو ولوا

 «رلت وسالوارتسیا رانوسلوا كلام هنقح قلاضعا هدنساراماق ماوع

 «رانابولو اضعا هدنساراماق رادرول هلطرش تاحدق . ردلماش

 ینکیا هلبا اژرو رب «رانداقنالوا اضعا هنساراماقرادرول قح
 «هد ر دقه یرلند ولو شمع ا ئاغ یراقح ا ا ویا هی

 راس « هدهدنقح رلدرول ها ام داف 1
 . رربو مکح لودع تثیهرب هداعلالع یک راشادنطو

 ینیع یک رامرح رئاس درولرب هدنرب دقت تیموکح « نوک و ۲۲ ]

 ۳ عوا هیا زج



۲ ۳ 

 ینمع هدیراهحوز لوطو یرلهحوز كنرلاضعا یساراماقرادرول

 اضعا هدنساراق ماوع رلزابتماو طقف . رارددشتسم ندازاشا

 ۰[ ۱ ]ردنکدلماش هننرادرول ادنالریاو هراس وقس هدم یراقدلوا

 ر مه ء ردبر ندنرلاراماق كیوتنلراپ مه یساراماق رلدرول

 ینبدل وا 3 هل.تفص هک فايا. ری ادع همکح

 هلسهقاتم ماسقا كنمهتسس هلدع كندرتلکنا « یراتحالص

 ا كرلدرول رک او هدیاب ر و 0

 یهدنلو-قفلا هک ام تح كنساراماق ماوع « یاضق ی
 .ردلکدیشرب مهم ردقوا اصفقح ییدسا ارحا هسرزوا یرارق

 قفل اهل اج تغ اک تتنراهتساس تل

 رب موزل یو جعزم نوجا قلوتروق ندرومآمر, قترآ یتتفک
 ر روم اهد هکدتک كنازج نوناق . یدروشود هلا هراح
 هلضفكب یتکر حر هلو نوجا یدأت كمرحم رب هدیسهلک هلاح

 لوا هنسزون ایلام لوص كنوب « هدا: یدالشاب هکمرتسوک
 یتساروش هلتسانمو « هیفامعم : زروییروک هدنسآوعد لبولهم

 هابتفص تلادع همکحم زکلای « اراماق هكر دبا اضتقا كمءالوس
 سحاتحا هنس هملاطمویأر كراك اح «لکد نامزییدتاداقمنا
 .ردکلامهنقح كم ابلط ین راهلک كل راك احهدهدلاوح اهفاک ییدتسا

 ی ۱ و ۰ . رکاب هنحش رات ی ومع کی هلئسم هادی سا كق اب ۲۱ ]

 ۱۷۹6۱۸۱۱-۰۱۹ .زکقاب هرئا ینیع هدنوجا راسویقسپ ءرلباب
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 ۲۲ : ییمکاح كن هرتاکلا

 ینئاظ و كىاراماق



 یرلن و اقهیلام

CDSN 

 نوجا ینیدلوا یر ندنماسقا كنهمیرشت وق « اراماق
 ماوع « هدنایلعف . ریرتسوک موز هنتقفاوم كنسيدنک نوناقره

 ذوف « رار هلقلوا رادتقاو ذوُف بحاص زا اهد ندنساراماق

 هدنروصے رص ینغیدلوا شملیکجدح هدراهطق کناه هنتحالصو

 اهد .زامانولو لاثمر هقشاب ندنسهحاس هلام نوجا كمرتس وک
 ماوع» : یدشمر و یرارقوش یساراماق ماوع هدنشرا ۱

 ءهدراوک ریو نولو ییدتالوق هرزوا كل ر وهلارق كنساراماق

 هد ۱۹۷۸ ۱[۰] «نمهل رب دشنک د ندنف رطرادرول یرادقمكتبفلکم

 تاصیصخت ارظن هرارق ر رکید ییدسا ذاا كنساراماق ماوع

 ماوع ادتنا » یرلهحشال نواق ندا نم یتقفاوم هنساطعا

 < هدرلهیئوناق الو . ردمزال كل ذا هرك اذم هدنساراماق
 «یترادوجوتمکح «ییراعوضوم «یترلهاغ كراوک رو روک ذم

 لباقربع تح كما نابعتو دیدح ء مظنی رافصو « ی.راطرش

 یسداماقراروا .رددناع هنساراماقماوع ارصحنموءهدنروص ضارتعا

 ینارامافماوع .[۲ ] «نمهدنا ریغتو لیدعت هلهج ور چه یران و

 هلام هنجما ,كرادرول ءشعاقیطت یراسسنر و یر ندحراوا

 یراقدلوا شمر دشک دینماکحاهلامهدنحا ايو شم |هوالع یماکحا

 هظفام یرادیسنر وب كرهرتس وک عانتما ندقیقدن یع_رلهحال نوناق

ET اذگ ٩ 1 
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 شمه الورق هدنروص 2 رص یاعداو رادرول .ردشمهلا هماداو

 .[۱] ردراشک | نوو کوا هدنايلعف رار هلقلوا
 . ریلیهدیا در یتوناق_هلامره عبطلاب یماراماق رادرول

 رادتقاو هدنناذ دح یسهححرات كنتک رح در ینیدنایلوص طقف

 هد ۱۸۹۰ .رویبرتسوک ینفیدلوا رمثمریغو روم ربغ كتحالصو
 مد هژورب رب نوجا اغلا یعوسر نالا نددغاک هلکو ته ۰

 منام هنفاشکنا كناعوبطم زوجوا موسرو هکنوج . یدنیا
 كموسرو هدهجد ون نالوا شا لوق « رادرول . یدرولوا

 هتسالوا شل نیا درز كرلوک رو هدر وص كج هدىا یفالتینساغلا

 نددعاک ء هنس یسهنریا . رایدتا در ینهینوناق هحالو « او

 عا ینو هال درو یر یال ا اک
 رب یرلوکرو نوتو . یدلیربع هلئروصو و یدلیدا لاخدا

 یسهمومغ تشیه «رادرول .ردشلوا تداعقءالپوط هجا كنهحمال
 ندرلنوناق لو و ندا نمضت ققفاوم هن اصصخ هر ینهحال وب هب هلا

 هلامر چسه كنساراماق رادر ول ندن رلکدمهدیا تراسح هدر یر

 یيدمهدا لامعتسا یحو «ینیدامایای تالیدعت هدنقح ییوناق

 قرالوا وعود كب یيدمهدیا در یتولاق هیلامر چیه هدنالعفو
 هننافراصمو تادراو كئلود زکلای بسنر و . ریلیبهلیدا اعدا

 كن رادمکحماقم طقف . [۲] ردقببطت لباق هدرلوک رب و یلحمءلکد

ala 7زکقاب  : Const. Hist.۰۱ 6 4 «باب یجم ۸ « دلج یجمرب  

۱3 ۱ € Bal Pra GT | 

 هد ۰

 یوسردغاک

 یسهینو اق مال



 ۸ اس

 هب ههو هننزخ « هدلاح يیدمش « هدهن هنادراوكناسلک دوخای

 .[1 ]ردلکد لماشهموسرو هرایدقن یازج نەما باج ا یسهبدأت
 طور هتنوناق هلام ر یوناق ر يناهیه كنساراماق ماوع

 . ریایبانولوا نظ ینجالوب ینلوب كمر ندسلح هلیتروص كم
 هکر دشمال وق یس هرقف لخاد ههانماظنر یر ندقوح رادرول طقف

 یهروامو هدرلامز وصوت .ردنا رشت هعلام رب ه هروناموت

 یرال نوناق هلام ادا[ ]رد راشم خا تیک ہرارکت
 9 ۱۳ ۵ ایاع هویت میولاق رب یعومع و ی هدنفح

 كم « نامز ینیدلوا ثحم ع وضوم ماکحا یلام نالوا ندنلیف

 كملي ات ونوا امام یهدامو رادرول .زلا دبا قیطت هدنروص یقبص

 قجهالوا لباققیرش ندنوا « هبهژورب رب . [۳] ار نگلام هتقع

 یساراماق ماوع «نامز یدولو شمشیراف هدلاح ر یتص هدهجرد

 ۱ ا یرلایدعت یراق دای کرا درولو شک زاو وز دنقوقح
 هب یرلیا 2د دکل رورپفالت ایتح .[ع]ردشمرتسوک تقفاومهغلا

 کما ماستو لوق یرازاتما یادت کنوح ونک

 و رفع زر شعب نرتسوک كلزمسش امر هرازابتما وا رار

 یعاکحا یلام هتساراماق رادرول اصعب .ردشهروک هلا هاسم رظن

U OS Fk A ]۲۲[ 

 . ۵۵۱-۵۲ « اذک [۲۳]

[ti]ها  



 دن ۳۹۵ بت

 «ماکحاوب . رول وا ت او ییدلیدما عب هد ون رەال وراق یوتع

 عیدو هنئسا راماق ماوع . رونلبر ام قد هم ال 5 یجنح وا

 ءرولولوا عبط هللا فورح یصوصخ ماکحاوت هدەحمال نانولوا

 وا م ندو لا هنا هض روم دوخاب ریلی ربح یرلتلا

 هدنمماطقف .ردکمرتسوک .ییراقدالوا لخاد هب هال هدارصوا

 «هقشأب ندب ون ۱ ردکح دنا فیلکت یتسهداعا كرلن و ر ره

 € هدنسه رو یلخاد همان طنز ٣ یيدتسا لوس € یساراماف ماوع

 تاص وصخ قلعتم هر هل عفانم دوخای كحهدیا 0 هرو

 تقوم كجهرو ینقح قعوق وکر و ر ههلح تاموکح نوجا

 ه یرلیا یازاتما ۹ رل هحم ال ل نو اقیصوصخد وخاب هدر همانم اظن

 ¢[ ردشعا نام ین کج هما رارصا كروروس

 " ةققح كنوتلراب زکلای هدعاق یهدنقح یرلنوناق هلام
 ثكنساراماق رادرول . ردلماش هماکحا ینیدیوق ههشقانم عقوم

 زکف نایب هدنقح هلام لئایه-هدرارق رد د اب دم رب
 تاقیقح هدیابوب هاسهطساو رانمحمشا صوصخ و هنسهعا هعلاطمو

 د وخاب هب هم و اق هال ۳ ا رلدرول هک رد هل د صقم ىع 1

 نالف نالوا یتتتق رم لیساسا-ادج كننراهژورب « هنر رق لیدعت رب

 . رتردبا هوالع هدام ۳ راد هنغج هب اوا یمکحرت چ ره كي هباام داوم

 ا ر راقیج نداروا ی هدام یول ىساراماق ماوع < و

E f۱۳۳ رپ  

E i ARRON SEE Eفاکم هلبا هعفادم ین ەرلواق ةعالر  

 یعهلبهدیا هظفاع هار « AE ماوع هسرزوا ی اط كيو ء٠

 . ردعقاو ی زاو ندزابم ر



 -ارام اقرلدرول

 یرلرومًأكنس

 ۳ ی

 هرظنم بیرضوش هد ۱۹۰۳ الثم . [۱] ردلکد علام هنساعٍا
 یتتسابس وک رو كن هلربمح رتسم یساراماق رادرول : یو

 تفلاخ هدنساراماق ماوع هدلاح ییدتا هشقانم هدنروص رب رح

 .یدروامالوا قفومطقف «روارا ینسهراح كملي هاي ینشینبع
 ,هسزالواثح عوضوم یسهک اح هلدرولرب هدنروضح اراماق

 اعاد هتسیدنک « هدنالعف . ردبا تسایو رولسناش درولإ هیاراماق

 .ردقو موز لاحهمم کو طقف .رونولوا هجوتيهاب قلدرول

 ینیدرووا. كسير « هروک هنکیدنلیوسم هلتیمومع « هقیق اف
 ند و لامحا . زل دا دعهدنلخاد كبارام افق 15 قوتل و

 كنسر یماراماق ماوعهدنراهلئسم ماظتناو نوکس «هکر دیالود
 2 دوو یح .ردقو مدنسیدنک تبحالص ینیدلوا زا

 هدراراقلاق هعایا هدنامز ینیع یحاقرب ندرادر ول. زنا مظنت هایم یتساربص

 تاذلاب ییاریص وب هسرانمهتسیا قمار هنبرار رب ینساریص زوس
 .[۲]رنالپوط هلس یر هسردیا باجاهدیابوم یتح .ردما نعمت اراماق
 .رلردما هظفاحم رلدرول تاذلاب لکد سر ییماظتنا كنارک اذم

 هدنقح یسهفظو . ردلکد كلام هدهملاغ 4 هقشاب ندو

 5 درو هدهطش ۳ رکید كح هر و و 5 وص

 .ردبرلاع ولو هدیاطخ هرل ر مالو كرهبهعا باطخ هجون

 هن را هستم لکش «یسهفظو كننسر یساراماق رادرول «یصاح

 . ۲۹۷ ۰۲۹۰ «اذگ [۲]



 — ۳2۵۳ بس

 لیدعت یاررقم كوا اراماق هل هدهطم وت ی .ردبا راضحا

 عیبطلاب « هسشعا زارحا ینسمیپ قلدرول رک ۱ ۱[۰] ريلیهدیا
 هدهنارک اذم هسلکد درول .رلیبهدبا كارتشا هنارک اذم هلتفصو
 ی اهکس ماقم ی موی اما وی . نمهدنا كلارتشا
 ند رثندوت .ردیا لاغشا یر ندنرللک و سسر بوصنم ندنفرط

aR[۲] رلیا نیم سهرر تفوم اراماق هسيا قو : 

 تاذلاب : ردرانوش یرارومأم نلک یرایا رکید كناراماق
 ههو تنه هکدرول نیست رانمحما ختم ندنفرط سلخ

 یصوصخ «هرزوا ییدلوروک هدیراقو «و .ردبا تسایر هما

 رب كوب هدنتیفک یسهیا بىك تینوناق كتيرلەجمال نونا
 طبض ڭكلاراماق هکی (10:1 قرلق راوتنلراپ ؛ رایا ارجا لور
 Gentlnîan یمسهلاووش نوتساپ هایس ؛ روروک ینتمدخ یاک

Usher of the Black Rodكناراماق هدمسارص كوو ك  
 . Sergent - a - Arms یرومام هطباض ؛ راي ییغلیحاه رشت

 : ردهدکما نیست یرادمکح ماقم ییاذ چوآ كوص وب

 اضعا چوا هدنروص انعم یب كب یارک | باصن كناراماق
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[Y1یک رواسناش درول هددرول نالوا یظفاحم درهم كونو  

 ینیدنولوا عیدو هن وسيم وقر ره یوگا هنقح تسایر هدنروص ین

 . ردیا نیت lord Speaker درول ا ۳ یراد.کح ماقم « نامز

 ۰ ۱۸-۱۸۷۱ « یام



 را دما

NS 

 ءکنوح . ردلاماعادلا کو طقف . ردشالدبا لوق قرالوا

 ر روم هدنسهفاک كنسەرك اذم تاحفص كنسهحشال نوناقرب
 موزا هلام ولو رضاح كدرول زوتوا نوجا كملي هالپوط یار

 لتمحم یدهیازجرب هتسرلاضعا دوج وما اراماق هلتقو .ردراو

 هدیقح كمر ویأر هلاکولاب .ردشمقلاق ترا تدامو .یدردا

 یسهرقف لخاد همانماظن رب هد ۱۸۰۸ یو . ردشلوا لئاز

 یدتا اغلا ] [۰

 یهدنساراماق ماوع ء لوصا نلیدبا بقعت هدنعضو نوناق

 هوم ته ی و ات هل وصا

 «كناضعارب .ردنا بقعت تئارق یجنحوا ین« .رنالپوطییمجما

 ر اد هعوضوم ینمع « هرزوا قلوا اتم ییمحشا هم و ته

 هدهدعاق نەما هدعاسم هنسمهلب وس یدرق ال هلصف لندهعفدرت

 قرف ىلساسا كلا هلتسن هنساراماق ماوع . ردهدقع ولوا قبطت «

 هحالرب ا رظن کو هکر دهدعاق رب شمل دیا لوق هدەرودر نقاب

 باخ ا <« لوا ندهطضمو ۳ ندنس هلح سم نمحا هر و اق

 ارو ار يعاد تضم ندنفرط یتمجما 2۶

 یهینوناقذحالرب نایدیا لیدبنو ریخت یتیهام نک رک ندوتنلراپ
7 eb > هدنانلعف 6 هیفامعم .ردیا تمدخ همطن ندشاب 5 

 ]  ]۱نامز یجهلربو زى رقت ندیا فیلاکت یللیطءت كنهدعاقو

 یام .ردمزال كغ ا« رابخا ییفیک ندنلوا نوک ىيا «-۰۳۰۰ ۰۳۵۱

  ۷1ام ۱۱۵ ۲۳۵۷ ۳ ۱



 ا

 دکنوح 1 روبلیدنا لاها 6 هداعلاىلع 6 E هلاوح هنهحا

 سه هلحم و هنيا هدیراتوناق هلام . رلیر دلاق نوو نونو
 هدمح یران و اق تاصصخ یہ ۰ ردءدکل دا فرطر نامز

 نوک رب كن كرلهلح-م نولو . ردنا نایرج هرک اذم اردان
 . ردلکد لاحر, ینانثتسا یسهلدیا عطق هدنجما

 هلع ءانس 1 را ردلکد رو و ی راختنم رادرول 5

 كم هاب وس روس € ردو ییدل وا هدنأب وعم هدنساراماف رلدر ول

 یرنک | ییس هل ص نمجا ۰ راردهدندایتعا قعلاصبق یهر اذم

 ین.ظعاممق كنسرلنامز «هقشاب ندنو .ردقو اضعا یسیلسوه

 .رازعا سح هدینش روبم كما صیصخت هب هحدو و هراتاص صح
 ء نوجما یبدالوا نام تازرام یا اوو یار
 > هاع ءا 5 کی تمواقم ةد سه هداروا تقلا

 هدنسازاماق ماوع . راربلسهزوک تحار تحار یتراشیا رادرول

 صوصخ ه هعاعجاٌهرود «یراصوصخ نمجما هد ك رانو ایک ینیدلوا
 ینمحا هموم ته یهینوناق هشالره طقف .ردراو یرانمجما

 نوا یان ندی وو یرافو نون ۴
 تعجام هطئاسو یک یرااد نما هراحتو هقوقح لئاسم

 یدصق.كلذک ءیالود ندیسییع . ردقوب ی هک
  EEEیارک اذم «یالودندننیدالوا دوح وم لیام |

 جاتحا هداکمر ویرارق درک تا اک دروق كمك هصق

 یقو كرلدرول

 ردقوح



EL 

 .ردشمام ولواعضو هدنساراماق رادرول لوصارب هليو .رانمروک
 اردا یرانوک یسهرا هع و هنشراج . ردهصبق یرلهسلج

 رار الب وط .  AKIهدقوحو ترد تعاس هداعلاىلع

 راربلاق ردق هیهرک وص ندکع ًاردانو راراجا ینهسلج .
 یرلکجهر و كرانوا یناردقم كر رظا « ندفرط رکید ی راتیلاعف

 ندنک هدنساراماقماوع هنبرایدنک «یتیفک ی ساماملوا عباتءرارآرق 9 ا
 رد ص کرج ور وک اف ۱۳۳

 هنکو ا كنسهمل ریوراربرقن ماطر هجزسهظحالم دوخای مسوعان
 اک داهعا مدعر قبقح .ردقو یروح كعوشود کمک
 هدنروص كج هاسهروشود هنالکشم یتموکح رار لکم هما

 ندنوب . زمدا سح هدایتحا قلوا عنام هنسهل رو یار
 زکلا .ردشماعل | هتل ادق رار رق كج هلي هل و هکر دی الود

 هرظان رب ۰ [۱] ردراو یتروبحم كءا رابخا یرلنو هوا
 نایرج هرک امر هتنرزوآ لاوس یه نلیدیا دارت ا ۱۳۳

 راخا هل وا هدرلهمانزور کج دا دارا لاژوسا هام عم

 ردطرش قلوا شل دبا ]۲[ .

Tea AS EO] 



 باب یجنکیا یعرکی
 یساراماف رلدرولو هني اق

 الصا۱ ۸۳۲ ۰ سردنم < Re]oإ۳٥ ۸ یون اق تاحالصا ی ۱۸۳۲

 كنون اقتاح راث وعمم را و عیانص یی و كما تا یراوراب شوا

 هدننءضو كنساراماف رادرول هل ر وص كمر و ییفح قم راقبح

 كنساراماق رلدرو نواق و . یدربتک هلوصح لوحرب كوب وب

 ندننامز ناصع و و هکنوح . ردلکد_شتلازا یراتختاللص
 هتحالصو دور كوو هلبتفص ییرشآ سلحمر « رادرول یر
 کیا هدنک رت كنساراماق ماوع ء نوناق . ید لرو اولو كلام

 و یدرویای لوح ر قیناعآ یا هنسها هعزانم كسلحم

 هلرلر ر هدهموم تروص كرل وعم هاب ابا رادروا  لوانداحاللصا

 ِ مه تلاصار بحاص هب یضارا هدكف رط ییا مھ یرلاشالک |

 هدنلاع تلاصاو . یدرونلک یزلیا ندیرلاع ولو هد ات

 کز سهمش . رایدما اضعا ةدنساراماق رادرول یراسشنر نام
 زمان 2 هدنساراماق ماوع رصنعو 2و اگر ندن و افق ۷۲

 . یدلکد ا هنر طقف . یدلاق قرالوا توق
 روح هلامعتسا هدنتهاقتسا قلبحملخ یراتعاوذوش ینیدلوازاح

 هدنربثآتو مکحتحن كحورینبع اراماقکیا هک هدنروصوا .یدلوا

 یرلهجیت



 دارلورولارخّوم

 قیحالص و ذ وه

 یدل وا هب

۳ E 

 کا دلو یهحشو ییواق تاحالصا . رلیدقح ندقلاف

 لو وب ردقه رم یصخش يهدنرلاضعا « كسلحم ییرا

 سلحم ر یل هدنسهرتلکنا رصع ی ۱٩ « نوسلوا هسرولوا

 یتفد رظن هنتتفک يجمهمهشیرک هتسهقاسم راتعاو ذوق هللا
 ندنساراماق ماوع هدرلهلتسممهم كنساراماقرادرول .یدتبا باج

  ء كتلم « هدردشو و کج هلی هب هلل تاعلاطم و راکفا یرا

 ۳۳ را لماود «هدنکش قیدلیدا هدافا ندنفرط سلع لسم

 . یدراو هتسهبم تهادن یح هلک مزال قلاح هلع

 یمه داما ندنفرط یساراماقماوع ء كنساراماق رادرول

 کک ال یمهمرتسوک اضر هشه یقجاولوا بیش
 .زرومهتسيا كمهاب وس کس فلات ول کیا كنهارا

 ماوع دوخای هدراهلئسء رک تم جواد e » سکعلا

 ا رلدرول هدرلهلئسم ییدمهلس) رکفر 9 ثكتساراماف

 سلح کیا ندزو و .رلیدتنا تکرح هروک هنرلهعلاطمو رکف
EAهد ۱۸۰۰ « الثم . یدلک هلوصح كلنکر ک رب مهم  

 هد۱۸۷۱ ۰ رلیدتسا در ینسهحمال نوناق ندا اغلا ینموسر دعاک

 ا اد رق و هال عسارتشاهراهنرهدودرا

 تانیمضت هرارجأتس نالیراقیج ندنرارب هدادنالریا هد ۸۰
 هدعلاقوو نونو .رلیدیولوت هدتفلاحم هالدش هنسهح ال یسهل رب و

 هدراهلئسم و ءرادرول .یدلاح هلغیتسابس كنساراماقماوع تیام

 باجمایمامالر دراو هب یرلیا كب كتک رحطخ یرلکدتنا بیقعت



 سم ۳۹ تب

 ههو راکفار یلماود .رایدسا ملست ینغیدلوا یشر كحهدا

 رب ده نک اک مزال یرلهعا ورفرس صالا تیام هدنسشراق

 رادرول » هلا ربعتر یییدل و یا كى كوول یهدس . رایدهلا

 ARE نده را یهدنقح ینوناق تاحالصا و و « یسا راماق

 هدا یس هش ییدلک یرلیا لندەح اسم Vs لا ی دوج وم

 ردبرطضم « |١[ .

 مالا كتك ىج ع تیام ۶

 راکه ظفاع عبطلاب نوجما کیدتالثت ینعفانم كنهیضرا تیکلم

 دوجوم یتح نوجا عفانم عونوب هکهجانعم وش . ردلایم هغلوا
 هننالاط» قلخ ماوع ننوروک لکل نوجا لاوحاو تعضو
 «هلس هع ومې ته 6 قلدرول 6 هقشابندب و < طق . ردضراعم

 یاسلکو یتلاصا ماع « هلدسح یسهعامحاتعضو کەدنجما تام

 ,رون ولو بذحنم هیساسهفرف ندبایات هرزوا قلوا ىلع كتلود

 قوحلا هدنفرظرصع رای ندبابیقعت ین وناق تاحالصا كليا
 رانوا ینمظعا مق كرادرول . رايدلاق هدرادتقا عقوم رللاريل

 امجاد یساراماق رادرول « رار هلقلوا هلو . [۲] رلیدتنا نهیعت
. Y\A« The Governance of England [1 ] 

 . یدراو اضعا یلرا ۳۲ هدنساراماق رادرول هد ۱۸۳۰ [۲]

 هراز و رالاربمل ردقهنطوقس هد ۱۸۸۵ كن« » اق ن وتس دالغ ندح رات وا

 شیعت اضعا ۷۰ هدهرود ینیع را راک هظفاحم . ریدتسا هوالع اضع ۸

 یرادتقا بم RE ند ۵ . رلید هلا

 كرلاضءای راک دتا نەمەت Ek رل د رول .ردرلش۶ | لاغشا را راک ظفاح

 ءا 11 هدیرلد دع

 ردراکه ظفاع



E EB 

 یتح - رادرول لاربل هکنوج .یدلوا راکهظفاحم هدنروص یلتوق

 کوا هلا نایرج رب یمناد هلس - یراترذ هدایز ندنرایدنک
 ی-هحشال لور موه یایرجو . ردراشمنلکوروس ورود هلحاس
 . ردلکدوا یدلو تنیس هدهسیدتا عیرست

 .ردراکهظفاح هات رنک ار كو وب یساراماقرادرول « هدتمشح

 هنسهفرف تسوسوا یسهدایز ندندرد هدشب كرادرول ییرا

 یدوجوم كنرالتع كنادن ال ربا و كيابحوتسا . راردیوسنم

 < وب نوما ادنالربا . روییریترا نوئوب نولو یلزستیسن وب
 .ردسهرورض هحش ر كنزرطقلوایناضعا یساراماق رادرول

 هلادناصرب زکلای هدننافونیح كدرولر لثم « تاباخم | هکنوج
 ندننأتم هقرف ک اح امن اد ینلخ كدرول ندیاتافو .ملمای نوجا
 ۱۳ دات وقتا .رولوا تسوینوا هلع ءا ءاليا
 هکنوح .ردنعهحتن «ندننیدالوا دوجوم تانمأتپبه نوجا

 ندتسازا یک یدرو نوا تا ور" هب وتنمل راپ تا

 یرارادقمو نداشت یفالارقییا «هللروصو هتشیا .ردناباخم |

 . راردتسینوینوا اما رادروا نالوا لاب هدرد قرق
 «ینیداوا ساحر راکهظفاحم كنساراماق رلدرول ءهداعلاییع راکه ظفاحع

 یتمدح نهرف یتراف هر هع ر مشل تک رر شمهم را هلاک كب س ,ریپعت انم«كنب 1

 هبهحشدما راهظا هدنروصراکغا ینسهعطق دارا تلم «ییدروک
 ییدلوا وصعود كيو . رب هللوس یيدتا تعنام اکو ردق

 هسلوا تراع ندنو تققح نوو رک | .ردراکنا لباقربغ



 نت یر

 تحالصو دوم دودح ینیدلوا كلام ن الا كناراماق یدا
 و طقف . یدزعا دلو تموصحر یتدش ندفرط رب جچسه

 « راکهظفاحم » .رودنا اوتحا یتمسقر ا كتققح <« اعدا

 هنغیدلن الل وق قرالوا مسا ر دوخای تفصر E را یربع)

 ینیدلوا تفص . ردبا هدافا ینانعم کیا یربا ندنرر «هروک
 كنلود « نامز ینیدلوا سا . ررتسوک يیرفن ندلوحم « نامز
 ۱۸۳۲ ۰ رلیا تلالد هنر ندنسهقرف یسایس كوو ییا

 كتهک .هدتفرظ تدمر همش ناتو هرز روم
 «یبهقرف راراکهظفاحم .یدلکد قازوا كیندنر ر یسانعم ییا
 هک ی ديا قحتس« هجرد وا هنما یسهقرف تمواقم یشراق هلوح

 دراو كوا كکیک رب یهقرف ییا ناربیا «کیا یتلم كبهلوقام
 هلاحر لوقلبا8 ءمدهسلکد ورغود اماع یک کلا هنس راقای |

 هدراراکهظفاحم « رارویدک هدکوا اباد رالاربل . یدروقوص

 یم « هنشت و . یدررویرو اربص یرلهقرا ندقازوا زار

 «ینیدنولوب دام هرللاربل « قرالوا یعسط « یسهرادا كتساس

 كرلراکهظفاع نامز یرلکدورو یزبح هلضف ندنموزل طقف

 اتكلم هداربص و « یرلکدلک هرادتقا عقوم نوجا تدم رب

 ر كسح یوم هجا یهدلو یيدهلا قباطت هتیعضو يب

 رادرول هدنلخاد طلا رش و . یدرولوا ناجرت هنس هحفص

 «نامز نامز و یسهعا كارتشا هلسهفرف را راک هظفاحم كنساراماف

 < لکد نوجا قمر درود یهارا < ا ندشوفو ر



 3 2 شرت

 کوا هدنصوصخ افا یناور نهرف نوچا قعالشاوای زكا
 تحسس :A ر یدح « یدا ییسط ك یتاع ولو هدع دراي

 + تساسر یم فرص كىلا 3 طمف .یدنهر و

 كتفص هلع هرک وص ندنناخالصا ۱۸۹۱۷ ۶ یراهلداحم ۳

 (یرو) یر راکهظفاحم هحنشهل ر هلا ی رو نمأت ی هاظم

 و ۰ یددلا قوت هکر یتکلسم تمواقم یئراف هالوخ

 زدق یسهقرف لاربل ۶ یعالاتیام « یسسارفومهد یرو

 .ردقةع هد ینلدالوا فا ام قر ولرودیه هلس هسلکد رورپقرت

 ۱ ردراذفرط اهد هننلاب هلو هدناصوصخ قوخر يح

 ییدلوا هلا قرطر هسزالوا چیه ەدەسشىم اي ازاق افر ینکیا

 .ردش رک وا یهمورو وضود هه یرایا هدهلا فرط 1 1

Eهدنعضو كتساراماق رادرول كلکشک د و ی هدنسهقرف  

 ردشمرتک هلوصح E زراب

 ندتعضو ر قلم یک تمواقم یشراق هلوح «ناراکهظفاش  .راکهظفاحم اراما

 هنلاح هقرفر راکهلداحم حلسم هلاتساسر تلثمو و و ۱

 تدم SEE رلدر ول رار هلقلوا شک

 عیطلاب < یساراماق رر ول , ردراشمهلا هرو ىح « هظفاحم

 هتشاب ندکعا لست و لوبق ییراما كناسور تسوینوا
 .ردلکدشعا باغ یتوقهدارا ولرودیه هدهجرد قجهباع اي یثر
 . ردراو نا الا یرارکف صوص ا رف ه هج رد رب

 _ هظفاحم اهد هلتسن هسرارکف كناسور تسنوینوا « رارکفو



Eتفت  

 هل نامز یرلقدولو هدرادتقا عقوم اسور و . راردهاراک

 یهدهجرد یجنکیا كنبرلهژور كرانوا ء یساراماق رلدرول

 ی ظنهم یدنک ًابنتبو يا لیتر
 هحل یسهیلحم تموکح هردنول هد ٩۸۸۵ ءالثم . ر ر دتا هبلع

 ی رلکح هام الوا اضعا هتنراسلحم وراب كراسداق ندنسهینوناق

 چیه یساراماق ماوع ندلیدعتو هکیدراقج ینهدام نرتسوک

 یتسهب و هحال لبصح كالا هد ۰۳۲ . EY نۆ

 لیمحم هنفلکم ینفراصم یسەظفاع كن راس بتاکم ید

 هد وزوا لصح یبد نلیر و هدرلشکموا هراسوسیو كجهدبا

 کا لیدمت هدنروص قجهقارب ذوفتو مکع ردق هیهجرد
 . یدلوا قفوم

 صاخهتسیدنک هدرا هلم كوخ وک یساراماق رادرول « طقف
 هقرف كوو نایالهحراپ یتکلع هدهسردا راهظا یرتا هدارار

 دهلران واو روت ولوب لیامهنف رطرل یروت هلشلربع| نوت وب هدنرلهلداحم

 .< ردو هنحراب ۱۸۵۹۵ ند ۱۸۵۹۲ « الثم . رولوا 3 ۳ هدللا

 .عقوم كرللاریل ىر ندهنس یمرکی - هد ۱۵۹۰۰ « هرک وص
 دوش یساراماق رادرول - هدنامز کیا یراقدنولو هدرادتقا

 هنحا ندقحا نوحا ۳ وص هالکشم یهلک و ته یردقو

 يترافق هتسرانواق لشاب داركم ۰
 ولرودیه هج داس یدصتمهکی دلشالک | لا هلماعم ییدرتسوک

 تراع ندکمنا زارا تفلاخ رب هناراکهظفاحم یشراق هنالوش
 ۲۳ : قیکاح كن هرتلکنا ۱



o 

 هدنسارآ راکفا . ردکعهلا مدرای ه هقرف تسبنوینوا بوبالوا

 هقشاب ندننوناق فراعم ناجا نادم هفالتخا ر نرد كم «

 تیس هفالتا ر كوو هدنب رلهقرف هرادرول یساراماق ماوع

 «یسجر كرانو .یدردنوک اهد یسهژور تموکحییا نربو
 هدننامز وهرغ نوین وا دارا ر «یسهینوناق هال ینافالتخایعاسم

 نمضت ینسامالوا لوئسم هدنروضح همکحم ندرابش کج هل های

 راک هظف ام .یدیانواقرب یردج كىو هک قو همش .یدروی دیا

 .یدریای هرالقعهنسهعا تقلاع اکو كناراماقر كلامهچجا نم ر

 ءیسحنکیا .رلیدتسا لوقندام اب تالیدعت چیه ینو رادرولطقف

 ه ار قح ددعتم  Oندر كختنم .یدا یسهیو اف هحال

 .یدرو دبا بقع ی دصقم عنه ىسەمليەر و هدر هلصف

 ه دن رل هسس ۇم زیلکنا ؛ یدزعا ساب هدر لوو رب چیه

 لوح مهم ر چیه  Or: Eء«كتكل#

 هدنابا | هدنرارب ناولو تاواسمو تنزاوم هدنسارا راهقرف

 رف نوح ییدشا رفات یارجا هسرللامحا تیقفوم ۵ ۱۳۲
 ناه یهشالوب یساراماق رلدرول . یدرولوا فالتخا ثعاب

 . یدسا در ققد الب

 مظع كن ثنتم وکح هقرف « و ندناح الصا ۷۲

 كن هق 8 .ردتققح ر قترا ینیدلوا نما فاشکنا هدنروص

 ا یدمش هلتتسل هبیضام راقرف SADE یرلیسلر

 رایآر نلیربو هدوتنلراب < راز هلةماعولو ییساسا هدهجردوا



 حد

 یدمش تاح یاس. و ردفا هدایز ندنشنکسا هنماس هف و
 هدلادج و . دک یمهلداحم هقرف ر هدنروص مان اهد

 نک هنرللا رابرام . ردروز كب ندنسکسا قلاق فرطيب

 اهد هلو كرلهقرف هتشيا . راردهدقمقلاق هنعاللوق یحالسیه

 یرلاضعا یساراماق رادرول یرلهعا شل ر یوفو زراب

 اهد یتراهظا تمواقم یشراق هلک و ته ر لاربل نوجا

 لکی هلقمنقاط" یعضواوء کنوخ
 هدتفلا یشراق هنمسق ر رکا كقلخ  لکد یشراق هقلخ

 فیفخت همسق رکید .دممقوت مه .ردراکشا یراقدلوا شعولوب
 یساراماق رادرول « هلتروصو هتشيا . رده اف هلا تیک ار

 ندقلوا كلام هک رب صاع هد وک را
 هدنلا ىساأسؤر كرلیروت « ینیم هنسهاغ هقرفرب « نداملوا غ راف

 یس هتح ے رطش هقرف یساسور یرو . ردشملی الوا تلا 7

 .ردراشملم هناللوقیک یراکدلسیدنک ینساداماقرادرولهدنرزوا

 یتموصخ كنساراماق رادرول نامز رب چبه هلک و تثیه رب

 N عقوم هدنسشراق

 هوغود ندوغود هدنرزوا عضو كنهساقیرايار كرادرول

 ها هیموح راکفا ثتموکح ء رادرول « n زاعاب ا 1

 تدسس هخسف ثكیوتلراب « هس ها یتیدالوا كنحآ م ۳

 یترعضو كن هنباق هسرلردبا در یراهیناق هحال مهمنوجما كمر و

 . زکقاب هاب یهدنقح یلوق كنرلهطبار هقرف 1

 مود رهفهر

 ه دنص وصح

 تلیاراماق

 لورینیداس را



E jo EER 

 تک رح هلو رادرول . رلي هشهلاکشم هدنروص یلتسها هطساولاب

 هدنایلعف كرک ییهنماقرب نایالوا یرادنقا هخسف یسلج «هلکمنا
 ا هروشود هتجمایسایس رر هدنرظن كنلم هارک ۱۸۹۳

 ٤ یرلکدتا در ییسهینوناق هح ال لور موه رادرول «هدنشراا

 یساسا ی واق یوم هرات و ر اب هلا یوناقیرلار وش شیرابو

 كوصو جو یراق داي تالابدعت كد هدر وص

 یتموکح لاربل «نامز یرلکدتا روح هنلآ یرک ًاماع یوناف

 كتساراما رادرول <« رللاربل . یدشلاق هدتعضو ر هل و هتشيا

 دارا ٠ حالصا ايو اغلا كناراماق « ینفیداوا شاهناط ىت

  endormendدژ را هلک . رایدهل وس یغید ولو قحتسم کل دا

 .یدلواببس هنسهمک هنلاحراعشرب كهل و یسهمشود عجسم

 هد ۱۸۸۵ .یدلو رادف رط زاك هدنسارا قلخ وزرا و طقف

 .یدرتسوک ترهاظم ههقرفینیدنوط كنساراماق رلدرول «تکلع

 ۱ دود رک, یک ا تسویوار كوو هوتلرابو

 تعجایهقلخ هلرلدرول نامزینیدلوا هدنراف رطیدنک قلخ

 . یدزامالوا ها هک . هتشوخ كفلخ طلاب یرلهعا

 ۳۳ تدمر <. وص ندنطوقس كنتموکح یر زور درول

 « تح . رابدنازاف سکعلاب لکد كما باغ ینهجوت كقلخ

 < ینخیدنازاق كلحتنک رارکت كنساراماق رلدرول ء راراکهظفاحم

 تیاکش هتلم تاذلاب ندشرثکا كنساراماق ماوع و نداق

 هلکمروس هیرابا ینساعدا ینیدلوا یتح کما تمجا و

Taeيک و  



۱ 

 و ی ی ی ی و اا

 د ۱ تب

 هدهجردلوص . رایدهلوس ینکیداک هنلاح یوضعر مهم كل ود

 بلط ییسام ا مود هرهقهر عور كرلدرول هدناصوصخ ضعب مهم

 . قالد ا اعدا یراقدلوا شمروگ هدنرابدنک ع كمليهدنا

 رادرول « هسروی رو ناکما اکو اشا تعطو تیعضو « طقف

 دم تیاق ینهملیهلدنا اها هقظور هلو ندنفرط یساراماق

 هلو کنوح . زاماپای یساراماق رادرول ییدمش یو هدهسلوا

 هقرف رب « هللراتعا ساسا « هباق ییدتنا بیقعت هلکعا تکرح
 7 زکلاب هلکعا تعجایم هلته راضختتم رادرول . رددسهاغ

 تنه هد ۸۵۳ ءالثم . رارولوا شعا تیاعر هنر صا كيهقرف

 رضاح هخمالروز نوا بلط فار EA ELE یهلک و

 یک كمر دتا خسف نوازا هد ۱۵۹۰۵ طف . اا

 نالوا .دکلک هعوقو هکنوح . یدا قازوا كب تو

 یهدندز قلخ كنتموکح ناراکهظفاحم رلبات ا ماطر یمسق

 .یدرلروم ر وهدروصیدج ینسهشیدمآ ینیدلوا شع ابلاغ یهج ود

 لا هدنملغ تن رکیدو :دنیل فیدک رفرب کتاب هک اک
 یتح تعجا هقلخ دوخاب مودرهفهر نلیدیا لامعتسا هرزوا

 هدهجرد كوص سهالاتیام نوجا فرط نالوا ررضتم ندوا

 ردقه هجقلخ هدنیعمنآ رب هسسؤم و . رولوا یشرب شوخا
 لصتم ندنوا هقرف یدسا تمدخ هنهلو هسلوروک شوخ

 تیز ب یک در اتو ییدسا دیلول هلتت هما وا شی

 كم یسها یتلت یک تک ر حرب یسایس مانو یقحم یو كقلخ



 یمأیس ريغ
 رلز و اق

TRONS 

 .ردحالسر یگاد هنهلرلیروت یساراماق رادرول .ردلکد لمتح

 یراقدلوا دشتسم ندو هلي هدننابا ا یساراماقماوع «كرلیروت

 هدرلز وس یرلکدهلب وس هراهامع ء راراکهظفاحم . ردشط دبا اعدا

 هرللاربل یرلنوب هدهسراروینولو هدرادعو زا اهد یاب
 کنوح «یتراقدنولوب هدعقومر كج هلسهدبا زاجنایا اهد هلتتسن
 .ردراشمهلبا نامأتیتراقدامالوا 6 احهتساراماق رادرول كرالاربل

 هرک اذمو تح عوضوم یلاحالصار لمتح كنساراماق رادرول

 . ردرلرصنع قاط رب قجهللا هتیمها رظن رانو نامز یتیدلوا "

 ندرظنٌهطَمرم هقشاب یرادرول «لوا ندهمشیرک ههللسمو طقف

 «یراتلاعف کهدنجراخ راهقرف .ردباباجما قم هبهظحالم شب
 ۳۳۳ واق یحوصخ هللایراهمال نوناف یصخش دل راثوعم
 كناسورکهدنسارا رلدرولو ینهرک اذملوصا یرلکدتا قییطت

 . زرو هتسیا كيمربع ندزوک یترارئأت و دوش یهخش

 یردق و ذوق كهلک و تهر لوئسم زکلای ردقهاروب
 رادروا . ادا ثحم ندنرءژورب تموکح دبا دات هليا
 ۱۳ ۱ ۱ و تربسب يترا ءرلهمال ون یساراماق
 ا یمخهاراثوعم مرادرولاطقف . یا روم
 هتیراهشال نوناق ییدردنوک هنرایدنک كنساراماق ماوعو
 رازقا سح تیروبح رب چیه هتکرح هدنروص ینبع یراق

 مهم اضعب « ندنرلکدمرک هننایم لئاسم یاس راهحال و

 "امسر هدیایوت راهقرفه هنیاقه « رار هلکعا قلعت هراهلثسم



we EE ی ی TS ۰ 

a Eدمت زا  

 لبدعت او ی یران وا رادرول 6 هلع ءان 1 رازال | تعضور

 قترا یتیحالص و كنساراماق ماوع طقف . رلریا هدا در ايو

 یدج زار نوجا ثوعبمر هکنوح . رواماراپ هشیار لو و

 كمري ندنساراماق ماوع ینهالرب ندبا فداصت هتمواقمرب
 هسیا ی لکت قح كنساراماق رادرول . ردشلوا یشر روز تیاغ

 كنساراماقماوع تموکح .ردشمشود هلاحر زستیهااهد ندنو
 رد ینکیا نوجا قمراتروق ندقمارغوا هنایز ,یامز

 ۰ [۱] ردنا عیدو هتساراماق رادرول الوا یرایضعب ندن ر هال

 ندسلحم كرل ژور یرلکدرو هدنروص یصخش كرادرول طقف

 یدنک نوجما ثوعم رز یداع . و كب یلامحا یمهمک

 < كمريدسا عطق یلحارم نولو هدنساراماق ماوع هنسهم ال

 رلهلج سل دبا صیصخت هلدصقم وب هدنتنادب كن هعاعجا هرود
 زار مسوم ف. ردا لکشم كم اقر هنسام ولو

 ماوع یهژور ر شک ندنساراماق رادرول « نامز یکیدهلیرایا

 و < هتشیا . ردروز ندنو كملسءرک ندنساراماق

 نلرو ندنفرطیرلاضعا وتللراب هدهعایجا هروده « قرالوا

 ندرادرول یر هدتلا زکلای ندنراهحشال نوناق کهدرادقمز | كب
 روا روت

 یدج كرلدرول « نامز یرلقدلوا هدرادتقا مقوم رالاربیا [۱]

 ویو تکرحو نوچا رلهینوناق حال یرلقدلوا لايم هللدعت هدنروص
 نوما حیحصت ینالیدعتو یساراماق ماوع هکنوچ ۰ زا ضرع هدنافرب

 . ردقحالوا روج هکعا فرص نامز قوچر
/ 



 نو اقفیصوصخ

 تان رل هحم ال

 یوبق

 كرلدرول
 د وف یصخش

 ىرلرىثات و

 ماد 0۳۹ بت

 ییعضویثراق هرلهحشال نوناق یصوصخ كنساراماق رادرول

 راهلتسمیسایس رل هژور عونو هکنوج . ردهقشاب نونو نونو

 «یناربثات هرلدرولیثراق هران وب .راردهدج راخ هلیماع ندنسهحاس

 ندننارث ات كنساضعایساراماق ماوع «هاهج و ییدنلیوس هدراقو
 نوناق یصوصخ كنساراماق رادرول هدنالعف . ردمهم قوح

 . رلردما ناقلت داع هدایز اهد هلتموم یرانماو یرلهحال

 هلع ءانن ۰ ]٩[ ردراهسمک ییبرحم اهد یرلاضعا هکنوج
 یشراق هران وا عو ره ندا رادهقالع یعوم یساراماق رادرول

 تاغ یشراق هتراهژورب كتموکحو لور رب هدهجرد ینکیا

 قلعتم هعفانم لو یصوصخ هدهسردا افا لور ر كوئوس

 دضم هدهحرد كل وصو یک اد سکعلاب هدنص وصخ ییضو كران واق

 هسیا تما كران و اق عوو 2 ردا راهظا تیلاعفر

 . ردمظع كب

 0 اا « یرلرئات و دوش یصخش كرادرول
 كنفنصیضارا باح ا كوو .ردقوج ك هلتبسن هرابتعاو دوس

 كتمرح نایرتسوک هنتلاصا یضارا مدق «هدنسهحبت یسالازا

 قلدرول هدو . ردشلوا عاق تمرح یشراق هراناونع هنر

 هل رل هيم وع تشه «رادرول .ردهدکعالیکشت توقرب و و هدنهل

 هلقم ولو مور نده رګ كج هديا لاغتشا هلراشیا ندعو یراجم

 . یسهطیضم كنمجما یهدنقح یرل هال نوااق یصوصخ 1
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 تب ۳۹۸۷ تب

 اهد . روینولوا هدهاشم لاحو هدنناصوصخ ترا ء رارب

 «قرالوایساضتقا هنعنع «رهدازاصا ردق ههحنلک هرانامز ندای

 ندراروتالوک < هسا روهشم .یدرلرورود قازوا ندایح یراجم
 ندنسهقرا یدنک یتلخ و ییدشیرد « كەلوھ

 سلح «یرب ندرلهراج ینیدناللوق نوجما كملي ههلک وروس
 هرانوا .ردشلوا كما دبق یبرامسا كرادرول ضعپ هتیراهرادا

 قح یراشنا یشا كا کنوح . یدرلر د [۱ ] یرلاضعا ارل

 ك.هلوه .یدا ترابع ندکما بج رد ارلر قرالوا روضح

 هداعو لوا هنس چاقرب راتققح یییدروا هادیم ككراشیا یتیداپ

 یسالوا شلو دوجو كدام ر هلو طقف . رایدر و تیام

 داعار كو وه هتیاخا تالیوحش قوجر كنیرلناونع تلاصا

 ریس رکا «یفرداواع رکا نقلت

 هبنرو ناونع «هکدلبنا ورضود ه یغاشا هدهیعاجا تاقبط
 ندهلب ام لصا :ودتک رول وا یسایذاطنو و و اهد كانسهعشعش

 هلی هسمر وک ترهاظم ندنفرط عفانم دنامه یضارا ءمدا رب ی

 كب « هلتیمومع « هدهیاخنا راد ر بک م ندرلهلمع ییثک |

 كيأر قح ء هلعءاس . رویلیهدبا زارحا یتعقوم دمار ینا
 دییز لکد صیقنت ییریثأت و ذوف كتلاصا یلیمشت و عیسوت
 هب هموم تاباخما كلرادرول «یساراماق ماوع هک سههش .ردشمتا

director ]۱[دنه » هسریلیدیا هجرت افرح هک دهم  
 . « رلاضعا یزومود



 -اراماقرلد رول

 یحالصا كنس

 یر

 .رو هم زاو ی یهدنلو یرلکدهما كارتشاچسه

 6 راربدیراق هدیروص لاعف هرلهلداش یاس ء رلدرول « هبقامعم

 غيل زورعرپ هصاخاب و هنراتالکشت تابا ا كونو یتح

Primrose Leagueزار ندىرلەمزىناقم مظتنم كرلەقرف ا  

 2 یوم ۰ رارووا لخاد هرانالک عن نارود قازوا
 هقلخ لصتم یساسور یساراماق رادرول « هدنحراخ كنسهرود

 یو یرلتطن كرلعاهجا یساسس هدزعامز . رلرریو راقطن

 یغاشا كا و رک ردق ینارک ادم كنساراماق ماوع ہرا

 ی كناساس هنرایدنک « رابتجا .٠ روتوقوا ردق رانوا
 كقلخ هتیراقطن كرادرول نالوا شا نمأت عقوم ر هدنفص
 ا رادرو و ۰. رلرشود هراتربح نددایعا ییدرتسوک"

N FRE۱۳ ۲ ردیا لاغشا تبضو  

 ترهش « تور « عقوم یراقدلوا كلام هکناص . م

 هرلیناف هداملایلعو رویدبا نامطت یتراهاح صرح كرانوا

 . رویراقح یرایدنک هتقوف تا اوغا نالوا طلسم

 هدنسهشال قراعم هدرا كوص یسهنس ۱۵۹۰۷ رادرو

 ماوع هکر ايداي تالیدعت ریانم هجرد وا هنحور كنوناق و

 ویو یرلنوب ندهمشیریک هنناثثشت فالتنا رب چیه یساراماق
 -اراماق «رلدرول هل راتک رح ود هتشيا .یدتا در هلا کار

 رب یهیدب كب ندیکی هدنرظن كتنکلع ینموزآ یحالصا كنيرا
 یيدمش « هسمک چیه نوک و . یدرارولوا شهوص هلاح



 2 اک

 هّلَمع یهعا لکشت ندشابیب یتساراماق رادرول هلسکش دوحوم

 :یک ییدهلوس كهننروق ( درول یدمش) رتسم طقف .نستک

 . اقم رب نلشیا ندالوا راسامتو كلد موزلین هیمومع راکفا »
 كنوا هکو لاح .ریلیهروک هللا هام رظن تدم نوزوا ینهمزنن
 انا مدد رط ع زسهمش ىدا هسلک زال قعاب یتالب كليا

 همزن اقم رب هتشاب نهلشیا یا اهد هنر هله ۰[ ] 6 یدرزمآ

 . رولوا وصعود نوو نولو زوس و هسزالوا لباق یسهماقا

 ییدلیدباهشقانم یناحالصا كنساراماق رادرول «هکر دنوحما كنون

 نیت هدب ر وص حرص یرلهاغ ناب هتسیا كل دبا هدا 2او

 هاغ ترد هدناحالصاو « هتشيا . ردهلئسمر تىما راح كا

 یو 2قارا یودق و دوف تنازافف_: ماسال دو

 یردق و ذوش و دوخای ؛ كمردشکد ینتبهام ؛ كما هوم

 و . كمربتک هلاح رب كنها مه اهد هیرلرصنع قلخ كتلود

 .زامالوا لا ندتسما كما قیقد هلا اریص یر سه ندراهاغ

 یقح وهو كنساراماق رادرول « نوسارهدهف لاربل ىم

 كي و . رویندیا تابع راهظا نوحما یدیدح كرادتقا نلیند

 كنتفلاخم سن ر یشراق ههصیرشت هو یوا هکنوح .ردصیط

 ضراعم اعاد هنسهقرف لاربل تنساراماق رادرول اربص قای

 رادرول . رددوجوم هدتيفک رب یجرو تدح یک یساعنولو
 - اراماق .ماوع ءهرک وص ندقدنولوا لوق یتدوجوم كنساراماق

 ] The Working Constitution ]۱هر ۲ ۱

 کازاحالضا

 یرلهب اغ

 ذوفن كنا راماق
 كس رادتقا ۶

 یف
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  1تیک  Eكما لیدع ا و در یراهشال نوناق

 ء طقف . ضرك ندلقع هسمک یتسامالوا كلام چیه هنقح
 فیلکت یسامالوا دد لباق هرک وص ندهلصاف رب كنوتءو ون
 «كرادرول .ردیماود تدم ك هلصافوب هلثسم مهم لا . رولیدا

 ارا جا قاش یی زر .ندنفرط یماراماف .ماوع ۱
 هسریایر و رارق هنن راکچ هب هم هديا در ییهس و اق هحال رب نلیدا

E دنا اها هدنسهم زن اقم هتساسا N, دمش هک. قو مش 

  1.ردقجایام اب یشر هقشاب ندقلوا شلدا و هلا نوناقر

 تابا ا ر یوم « ینسەژور كیهساق ر رڵدرول < کنوح

 درتنوک ینغیدل وا هدکعا هظفاحم ا كتکلع كى 4: اق ۱

 هلو نامز ر چسه هدهسرل ریس هديا در هنس هعفد ینکیا 6 ا

 راد هنراقجهودراو ههدار و یثیا و ردراشماعاب یثرب

 كردرول « ندفرط کفش . ردقو تعالعر چسه هدب ادمه <

 ماوع هدنسهبعامحا ةرود کیا بقاعتم یر كیوتنلراب ینع

 هبمهدیا لیدعت ايو در ییهینوناق هحالرب نلیدبا لوبق هدنساراماق -

E هدیایوت «یتسهژور رب اتو زکب قمردشالرارف ی رلکح 

 دره «نوسلوا هسرولواه یرلکدنوشود راد هنایسح ییدهلسب

 .ردىا هدافا یتسانعم یرلکچ هم هدا لیدعت هد روص یدح هدهب

 هرود كوص كیوتلراب ر نرا همانخ یتحالصو تردق نکلا
 ردرلکح هل الوا كلام هنقح لیدعت ایو در هدنسهبعاجا ]۱[ .

 یصوصخ « هروک هلایحا بلغا «. یرنرا دفرط كناحالصا#» [۱ ]
 . ردراکج هبهقا قیبطت یول هنیرلهال نوناق

re, 

PO 



 تست ار =

 هنتساغلا امام كنساراماق رادرول هدنرلهژور تموکح « هدوب
 رادقا و دوق حالا و درو هو

 رام ا کما .تلطا یراقتا قلی نر
 ندهمروشود هلاحرب مولوک ییرایدنک هسیا را رظان .ردکجهدا

 رزکب اکو یثراق ہراساج یروهج سیر هسنارف .رازاماپای ینو
 . زا لامعتسا ینفحو نامزر چیه طقف . ردکلام هقحرب
 هنالقاع كناحالصاو «نکل .رلیالبای تاحالصا ر هدتماقتساو

 . ردهلتسمر یراآ N بولوا تکرحرب

 هدهبعاهجا رود يا بقاعتم یو ر «ككرادرول «هقشابندنون

 در یهینوناق هال ر شدا لیدعت ندنفرط یساراماق ماوع

 RAE رلدرول یسهدعاق یراکجهمەدىا لیدعت دوخاي

 كرالاربل هلی هسهعا هلازا لعفلاب یرادتقا و ذو ولرودره
 یرالارببل « هدعاقو . نمهدیا نامأت یهاغ یراکدتا بل

 یسهحبش هکنوح . زاماراقح هعقومر یواسم هلراراکهظفاحم

 رود کیا نوا كمردتا لوق ینوناق ر هحمهم یرالاربل

 هسیارارکهظفاحم . ردقجالوا تراع ندقفار جاتح هن هعامجا

 . رد رلکح هلاپاپ ینو هدهبعامجا ٌةرودرت

 ى رلهقشاب هنر كرلاضعا ییرا هنساراماق رادر ول «هدارو رب

 ینسهلئسم صیقنت یرارادتفا و ذوش كرانوا هليروص لاخدا

 زاح هلبتفص سلحم ر كنساراماق رادرول . زرو ها ققدن

 .زرویلوا لوغشم هللا یسهلئسم یعیقن كرادتقاو ذوش ینیدلوا



 تل را دعوا

 ی ٩۵ ر

ee RSتب  

 لوغشم هدنروص یدج هللا حالصا ینلکشت زرط كناراماق و

 صبقن قتتیحالصو دو كنسلحم رادرول « هلتموح « رانالوا

 لئام ندنسا راماق رادرول . راروینوشود ییهما دم زا لکد

 یاراماق هدارص ینیدنلا هدیرادتقا و دوف یایاه_هدهساس

 ۱۳۳۳۱ مد هل مربا لفعهدایز اهد يكلم

 . رولوا برع كب كما وزرا یناقوص لاح ر

 ۳ ام در یربثاتو ذوق :تنتسارامق رلدرول

 ا ا رهبر « نک ردنا فلك یعزافلکت تاحالصا

 ۱ هترفر رسا فاشکنا هدزرط ییدهاشیا هدهرتلکنا

 وب تاوس ردمراو ر هل تک و ن تردقیذ اهد

 یتساراماقرادرول «روبلوا هنس یالا .زرولاق هدنسدش راق ی روح

 روس رول یتمدخ نهرفر یشراق هننالباع یرذج كن همیرشت ةوق

 ییدلیدا حاضیا هدنراق و <« طقف .رلیدیا هدکعا هعفادم هد

 .رو هعا اما یهفظو و هدتقشح قترا یماراماق رادرول هلهحو

 .ودقو ینیدشبلاح ا هرلن وناق کیدهثسیا قعای كتر ندراهقرف
 ۳۱ تنارش و لاوحا ناتا قحا هدههقرف رکید
 چیه ًاتاذ . ریلی هدبا تالکشم عاها هدنروص یدج هدنسهیاس

 : ۳۳ دخ و نیک و هدهرتلکنا اراماق کل تو

 عضو تن ساراماق رلدرول ء ندرظن هطق ىح را « هدنفقح

 ا لاا رم كلفصو نرا "لکد لثع كنسيدنك

 ینوک و قترا ییرا قطنم رفت لباقربغ كمهتسس یساسرب



 كنیم 9

 هننراهحمال كتموکح . رویدیا موکحم هنلاق هدنلخاد یلور
 راقد لکشتم.هدنزوص لئوف ید ذع كس رادقاو دوره ین

 ییلوئسم هدنروضح یسلج قلخ كن هک و تئیهرب دنتسم هنیوزوا
 بیو عفانم . ردتفک رب سش دیا ما ندنفرط یبسنرپ
 کما ارجا ییئاترب مهم هدنرزوا رلنوناق راس ندبا قلعت

 كتساراماق ماوع «لکد نب دا اا رداقربع

 نایالوالخاد هتسهحاس راهاتسم یساس .یدر واک ی رلیا ندنلاح

 ك وتنلراپ «یساراماق رادرول «هحناک هنسراهحشال نوناق یصوصخ
 هدرانو ینسهصح تحالصو ذوُف نالوا دناع هنر ندنرلساج

 . ردەدقعولو زا اح اما

 دوس نایدا ارحا ندنفرط رادرول « تاظحالم ن

 نولو كج هلک هعوقو هرزوا كمردشک د ینفاصوا كرادتقاو

 تیلاعف كسار یجنکیا هدهرتلکنا .ردقسطت لباق هدهرافیلکت

 . ردا تنش و نیم مژءر تاذلاپ ی رلتماقتسا انس هلمتحم

 نالوا هد ایک نفر یعازاماو رد
 نداراماق هک قو همش چیه . راردلکد یلقرف كب ندراتماقتسا

 .ریلم هللا هدیسایاش تبحالصو ذو یاس ینیدلوا كلام موبلا

 هلارتسشا هنس ها بسك تبنوناق كنراهال نوناق یصوصخ
 < قیهام كنرادتقا و ذو طقف ۰ ریایانولوا نیمأت یسهما

 یتعسو زکلای ۰ روینوروک یک. نمهبریدشیک د هدنووص مهم
 . رولوا نت دیدم

 تر را دتفا

 لیدبمت یتیهام



 مه هبا تلم
 كنها

 هم رتک

= ۸ — 

 كسكو ج س اتنا نطب ندا سقعل یاحالصا ۲

 تهاظم ندنفرط تلم .یدروسولوا یلت هّسد تانمأترب یناک رم

 هف رط نام هتسیا ینهب زاوم هسردبا احا «كنهلک و شه, نروک

 هب یرادمکح داف یادت راقلدرول هدرادقم كجهر دتا لبم

 کج هله دارو کما ورفرس یرادرول هایئروص كما هیصوت

 ی واق تاحالصا ۱۸۳۲ «یتموکح یهرغ درول .یدروی هلوس
 هربد و هرزوا قلوا هراح لوص نوجا كمردتا لوق

 لاصحتسا هد ینتقفاوم كم الی و ىح درد .یدیاهدن رکف تعجام

 .رایدک ۱ شاب رادرول .یدلک یناک دده زکلای طقف .یدشمنا

 هلو .ردقو موزا هتکر حر یلتدش هجردو نوک و هکلاتحا

 «هدتفقح اود و وک مد جالعر تقوم زکلاب هلماعم

 هللا یساراماق ماوع یافالتخا مهم یدمیش _یساراماق رادر ول

 كوو كالم « یسورعود اهد « دوخای ء قلم . رو امراقبح

 ته ناولو هدنساعدا كعا لشع دوخاب ندا لشع ینمسقر

 رب هقرف کهدرادتقا عقوم . روییرک هفالتخا لاح ها هلک و
 هکدهنا ذخا تلاکور ندتلم هرزوا كمردتا لوق یوناق

 راقلدرول ندکی نوجا كمرع ندنساراماق رادرول ینوا
 نوناقر ییدتسا تفلاح ء كنساراماق رادرول . هدیا ثادحا

 کج هلی الوا بس هتعجا ص هقلخ ینعل همودی رهفورر هلتسانم

 یاراماق « هیلع ءاس ۰ ردیا هدافا ینو هتشيا هدنقبقح یزوس



 اجر

 تابا | 7 کی قادحا رلقل در ول نوجا قو هتک

 كنه راختم هدنهل نواق نالوا ثح عوضوم هموم

 ر كجهلدبا دشت ندهعا تاس ا ینغیدب ولو ماودر ىو

 Ne ک وص ندقدلوا صهاظ ینوزوآ كتلم .ردلکد ۳

 كنسهدارا كتلم «عنطلاب .ردراقجهالاقیرک ندکعا ورفرس

 هدنسهلتسم نیست ییغیدالوا بولوا حضاوو حرص كب ییهاظت

 تاباخحت ا یلوا رللاربل « هد ۱۸٩۳ الثم . ریلی هشکد رارکف
 امدا ینکیدلک هعوقو هنرزوا یسهلثسم لور موه كەم

 نایرج هدنرزوا رلهلئسم هقشاب رراکهظفاحم هکو لاح . رایدتا
 هدهلتسانمیوناق فراعم هد ۱۹۰٩ .رلیدنولو هدنساعدا ییدتسا

 ءطقف .رشیزق هشقانم ًاضعب .یدتا ثدحت راکفا فالتخا هلون

 . ردزآ كب یسکلہ یسال ولو هدنک رحر هجزسهظحالم
 موزا نوجما قمقس ی رک ۱ یهدنساراماق رادرول « هصاخ اب
 اکو یسالوا مظع كب یرادقم كراقلدرول یی كجهلوروک

 هیساسا تالیکشت « و . ردیر ندرایس قجهیاقار نادیم
 چسه طو .ردر ندرالاثم ييدشود هب کسا كنادا و لوصا

 . [۱] ریلیانولوا تبنما هنکج ههل دا لالخا كرانو نامز رب
 .قادرول هدرادقم قوج هرزوا كتا قرن هترنک | ییاراماق [۱ ]

 رلد رول « 9 ردزناح ی هینکم توقر «یرادتقا كملسهدبا ثادحا

 . ریس البیاب هعقد ر هلی دصفم كم رم دشیک د دوخاب قء هر داق ینساراماق

 رب هدن رزوا یرل هبءومع تعضو دا 1و رول < زسههیش چه او

Eندکعا ارحا  ECDاراماق کیا « كرادتقا ۸ " 

 .ینیدالوایسهدنافم هرزوا قلوا یسهراح كا هظفاع یکنهآ هدنسارآ
 .روالوا شل دا ح رج لکو ی.هعلاطم

 "۲ :٤ قیک اح كتهرتلکسنا
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 لاقتناهنسهحاس تایلعف ینادحا راقلدرول نوک و «هیفامعم

 قحن | هراتیاکش دوجوم «لاحو « هلیب هسنولوا ضرف شا
 فلاخ هرکف نالوا رمثتنم ۰ ریلیبهدیا نیمأت جالعر تقوم

 كنساراماق رادرول هد ۱۸۳۲ « لسور نوح درول «قرالوا

 دیدہ یراقدلاف ضورعم كنرلاضعا اراماق یراستعا و دوش

 ینیدلوا سشهروت :دورض ندرلاع ارواد ا هدنسش راق

 اا دا ثادحا راقلدرول یی هکولاح .یدبا هدنسهعلاطم
 .هالوا هدیدررض هلو كرهلک هلاح رب كنها مه هلا تلم اراماق

 كيهرغ درول « هروک هنسهعلاطم كلسور نوج درول .یدقج
 ا یک | رکهظفاع ناسکس!نالوا ضراعم هنتموکح
 اهد « تسروه ا طّقف . یدلیدا فقو و طض ندنفرط

 نوجا قمر دوار مع یرلهژور ماط ر دقه لمة رسما

 زکلای < عیاقو کهرک وص . [۱] یدتا لامعتسا یرثک او
 ينها هدنسارا رلاراماق هلس روص ییادحا راقلدرول هعفد و

 < کنوح* . رايدهللا تاسا ىنغيدلوا لباق ريغ كما هظفاح
 سل دیا هبجوت قادرول هنرارادفرط كيهرغ درول هد ۷
 راکهظفاحم رب كوو هن هداراماق هحنک نطب ر ء یدبا هسلوا
 . یدقجهالاق لاح ید هند وسبو 0 |

 هدیروصر یماد هلا ثام كرادرول ۶ تداكشم ةثتغاسوش

 ۳۳۱۰ یا یکم <. لکد ءدفک یرالوا هدقالتخا لاح
 راک هظفاحم ۰ ردهدنسهلئسم یرلاع ولو لعاب هر ندهقرف کیا

۰ ۱۱۱ ۰۱۱۰ « Recollections and Suggestions [1] 
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 - بها نیمأت هداف رب كتا صیقتن هجهداس ینتیمها كتك
 . ردقح الوا 3 كم هدی اف یحدا نامأت « هدلاح نهد هری

 رکید ندهقرفر تقو تقو یتح هسرک ههقرف رکید تیذک ۱
 .زامالییاص شل پیا, لح هنب تالکشم هلیب هسشنا لاقتنا هبهقرف

 ءرادا هللا تسطق زدقوا ندنفرط رلهقرف یک هرتلکنا هدزعامز

 ین نان تیک لایک سا ایوب

 تیزنک | و رک | .ردیرورض قلوا دناع هبهقرف رکید .دوخاب رب
 یدونشخمدعو تدح رب, یک اد هدفرطینیع یدیا هسا عقوم لیدبت

 - راق تالکشم هتلم ٌهدارا هارلدرول ء طقف . یدردبا ماود هنس

 هللع ءا .یدکجمدا تیاکش هقرف 3 هقرفر هاک ندنرلام

 قلدرول قوح ر هلطرش تانحدق كرک ینرا رک قلارا ر

 ر كوو اهد اقوم هدنسارا یسهعشییا كنوتنلراپ ینادحا
 یسابس فالتنا ر یگاد هدهسنولوا ديما یجهدیا دیلوت كنها

 كمرتتک هنلاح تلارب هجهداس هدنلا یدنک یاراماق ء قحن

 هلیتروص ینادحا رلدرولکبب هلباهلیکو تئیهکیره كج هب هتسیا
 كسک و ء هدنعژهر وتنلرابر یتیقح « یلصاح . ردنیمأت لباق
 مه ءدنروص یاد هلا هقرف نالوا کاح هدنیعمنآ رب « اراماقر

 یلالقتسا كناراماق كسک و « نوجا كنو . زامالینای كنها

 كن هلک و تشهره ینساراماق رلدرول .ریلک مزال كا ادق امام
 ردشر لامناهناه وب «هحنلککمربتک هنلاحتلا رب فرص هدنلآ
 . ردتکر حر انعم ىب ك. ندرظن ٌهطق یسایس ًاتاذو



 زرط كناراماق
 ه دنلکشت

 تاحالصا
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 كناراماق « رهعلاطم ننهللوس هدنقح ییادحا راقلدرول

 هدهدنقح یرازرط رتاسكنهمربتک هل وصح كلکش درا کر

 یراهژور تاحالصا ندباقلءت هنلکشت ز رط كناراماق . رددراو

 هروک هرللوصا هقشاب ینلشو و قعلازا یرصنع ینرا ةصال اب
 مهلم ندنسوز را یمرودلود هلرلاضعا ییثع شیدا باختا

 رلاضعا نایامارای هشيا قوج رب عبطلاب هداراماق . ردراشنوا

 .ردراشع ازاقثرالاب ینقح كم اااهفظور یمسررلنو هکر دراو

 رانو . ردقو هدنرایدنک یسوزرا كما افا یهفظوو طقف

 دیلوت هقالعر هدنروص یو كب « دوخا رازلک هسلع چبهاپ
 ی رافص كترتک ار شل دنا نامأت اتاذاهدنقح هژور ر ندا

 ی رانهذە هنسعاسم كىاراماق رانو . ررباک نوجا قع راباق

 بگو یرلکدر و و رها 4 ی راتامزهب <« رل ردیا صبصخ

 ر هقشاب ندکمردنلتدح هدهجرد كوص یتراضراعم یرایار

 « نوجا ینیدلوا 1 یرادتم كرموادم رجا لصاح رب ات

 یدنک یک یرهدازلیصا ادنالرباو ایجوقسا هدكنتلاصا زیلکنا
 فلام هار قح كنسیربغ ندرلنوو یسهما باخت ا رللتم ندنجما
 یادنالریا و ابجوقسا هکویلاح . ردشل دبا فیلکت یبامالوا

 مو یراقدلوا تسویوا هدنروص مالعاص رادرول ندیا لبث

 یزکا راکهظفاحم هداراماق هدكلکشک د ر قجالیای هدلو وب

 ا اار هقغانددیزت
 هجددع تیزثک | هدریدقو . هبدبا لوبق بیسنر ر هدنوجما



 دم ۳

 رب هلضف اهد مه ء یاد هتنرلما كنهقرف هنب « رارب هلقلازا
 . ردقجهالاق ىلاخ ندقلوا داقنم هدنروص

 هدنلخاد تیلارق دحتم یمسقر هکْلاعحا ء ندفرط رکید

 تایح دق كحبلمهلدا نعت ندنفرط تاماقم فاتح

 یسهلب دیا ثادحا رلّقلدر و E مهم قوح 11 هلمط رش

 یسهل تک هلاحر ندا لشع هدایز اهد یتلم كناراماق هلیئروص

 كناراماقكرادرول هلیطرش تایحدبق هبفامعم .ردشم ولوا فیلکت

 یرهملیهدیا دسر ییفصو رو هجانعم رو یراتعاو ذوش

 بابرا یهدراهحاس فلتخ نامزیه قلدرول . ردک وکشم كب

 مورح ن دور .ردشع ولو قحا هدنروصرت شینک كم هرادتقا

 ر كجهدبا لیکشت كور نوجا یرادالوا « كنشک قوحو

 هف شو هدیرلقوح ر هد هسياو عود یراقدلقارب مورح ندفرش
 سو یرادقم كنرلاضعا یترا كناراماق . ردراشاوا لئات

 هدنروص ر نقاي هتسنو هدهسلکد بساتتم هلیماع هلیرادقم

 ۱۸۰۰یرب هدنرداسره زکلاب كراضعا ییدمیش . ردشلاغوح

 كرلقلدرول . زاود یک هغ اولش هقحر یمدقم ندنحراب

 طقف .ردشل دبا شم ا رایت یماس یمسقر كوو

 تور نلیدآ باستک | هدناششت یعانص و یراجم ءدیراضعب
 زاتع « راسانش قوقح لوو . ردشع ولوا هحو هلسس الود

 ر رخّوم اهد ۰ رلیدلوا لئان هغادرول ةافاکم اد رارکسع

 هلماعم ینبع هدنقح رلتاذضعب شعا زیع هدنایداو مولع هدهرود



 كياحالصا

 هب و ی اراماق

 كي یسهعا

 ردلک د لمتح
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 نولک « نوتفا « نوسه هدرلنامز لوص . یدلیدیا زارا «<

 «سلحمر نالوا شا اوتحایرامسا یک یلاثءاو غبار < رتسیل

 كراسلم ییرش یهدایند ندنرظن هطق یزباع كصاخشا

 هب هس اقم نوسلوا هسرولوا هاتسیر یناهیه  eه

 كمل ديا ثادحا راقلدرول هلیطرش تایحدیق هکر دیبالود ندنوب
 تیلباق هداراماق « كروصق نلینهتسیا قع ولو یسهراح هلیتروص

 هلع تابح نیرد كنسرلاضعا هدایز ندقلوا یاصق هرکف

 ریل هلک هرطاخ یحم یسالوا یرلمهمهدبا لیثع ییرانایرج .

 یصخشت كرلاضعا هدراهحاس یجابی هلئاسم یماس وکلا

 رئاح زاكم هلا یرادتقاو ذوف یمایس كسلحمر یراتراتخ
 لاثم رب قالرا تیاف هدهطقو یساراماق رادرول . ردتسانم

 تانازاماق اد رمکیدنا رک ذ ینرامسا یدمش .:ردیا .,لنکشت
 هبیعاسموت رامدآ یک رلنوا .ردراشمهمالارتشا چیه هتسعاسم

 .راراپا هلتنتفوم اردا یو هلی راهسشیراق ًاتاذ . رارشیراق ًاردان

 ندا قلعت هنکلسم یدنک یر ندناوذ عونوب نامز نامز

 .رولو ینتصرف كمهانوس رازوس قاطرب تمیق راح هدناصوصخ

 كنسودرا زیلکنا هدنزوک یسهنس ۱۹۰۵ كستر ور درول « الثم

 شاتو كوو ك كةطن ییدتا دارا هدنقح یسهافک مدع

 اخ عح نیک له تكر لونج 1 5
 هد بوالوا روح هغمرودیلاپاق یښغآ هلسس الود قلوا رومأم

 هقشاب . یدریلک هلوصح رأت ینیع یدیا هسلیوس یقطن وب
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 یالوا لان هنس هاپ قلدرول هلیسیبالود یرلزیم کهدراهحاس
 - الوا رادهقالع چیه هنایسایسای « رانو « هجنلک هراندیا وزرا
 قاخقترا هکردراقجالوا رادهقالع هدشایر هلبوادوخ ای ردهدقم

 كنساراماق رادرول نوک و .ردراقجهباماپایرث اتر چیه هدنرزوا
 .ندنرهصخش تفورعكنسرلاضعا تررشو ذوف ینیدلوا زناح
 .تاحدق .ربلک یرلیا ندراتعا یعامجا كغلدرول ؛زعاثاعسا

 هوالع یشرب چیه اکو راقلدرول كج هلدا ثادحا هلیطرش

 هنبرات زاتع كرلاضعا یراتعا وذوف كسلحم رب یمسر .نههدیا

 ر چیه . ردعپا هنس راتبب وعم یاس كرانوا « ردلکد عيا

 هحقلخ «نکیا هدلحر هدنزو یوق تیاغ كنمدا تود رک
 ۱ هداراماق رکید یهلادباصر یهدنساراماق ماوع کیا هدكم و هس

 هی ینچ,هالوا.یضار هکمشیکد هلبا قلاضعا هلیطرش تایح دی
 ردرولرب شل ریتک هدوجو هدزرطو « نوجا ینیدیولو راکشا

 لیکت جم باج نیو را کک
 .ردیدب یجءدبا

 .صاخ یاروش كداراماق هژور ر رگید ندسح یییع

 «زکلاب .یدرویبدیا هیصوت ینیکشت ندشاب کی هروک هنسهوع
 هقشاب ندهلک و ته هسربلقاب هنتلاعف ءصاخیاروش «هدزعامز
 هلتبسانم مسام نکا یسیقابتمممق كني رلاضعا . ردلکد شرب

 ټلار هنا كه اق < صاخ یاروش . راردبا دوجو تابا

 لصا هدر لسم یساس صوصخ هرازیلکنا .ردن رابع ندتموکح
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 هک دانا تهامر ولرود هقشاب هدبولوا

 هقشاب یرکف قعای اضعا یترللتم راکلمتسم هنساراماق رادرول

 نک ریلیدبعضونداوق یلخاد «طقف .ردتقد نایاش ندرلرظنهط

 هب هرتلکنا فرص . ردهدیادم یج هب هم هلب دنا قسطت كيو

 كغلروطارپعا ینسەدارا كنساراماق ماوع هدراشیا صوص

 ا كجا لاکشا ندنفرط یرللثع كنرامسق هقشاب

 ر فسا نایاش اهد ندقعاغوا هنالکشم ندنفرط یرلدرول

 و وواوا تک

 «لوح و كج هلکه عوقو هدننک رت كننساراماق رادرول «هیفامعم ا

 تمدخهدیزت ینتبمها كلور ینیدلوازتاح هلتفص تهر یساس راەجیتن

 دوش هدروص یصخش كرادرول هدهسروینوروک یک نمهدیا

 هلبطرمش تابح دبق قترا اراماق .ریلبهدبا صیقتت یرارادتقاو
 ۳۳۱ رو كلود ضاخشا ندا افشا هلادناص ر

 ۱ ر قانغا هنرالعاب هنع واوا قلع
 هدنک رت كاراماق .ریلمالوا یلقرف تیاغ ندنتعضو كتلاصار

 لدسر هدهدتماقتسا هقشاب هک قو هبش تاحالصا ر یرذج

 كوو كلا كنساراماق رادرول زود . ردکجهریتک هدوجو
 ر لوذبمیرازابتمامهملاكنس رلاضعا هروک هلاحا بلغاو یلور
 دارا رظان هر وک هب هنعنع نالوارمشتنم .ردیسم تک هدوج وینلنادفرظان
 یغوح رب ندنراجا .ردبا باجما قلا ندنرب كرلاراماق یسهفاک
 ههو تاح « تدامو . رلیدا قیرف ندننابم رادرول اذ
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 هدهجردیجنکیا «هراهدازایصا نالوا رادهقالع هدنروص یمیمص

 كمما اغا تمدخ <« هلس رلهسلوا یحاص رادتقا و تلها ر

 دق هک و لاح . ر رو ی دما كلك هف شو ناش عقوم هلسروص

 «هسرون ولوالوبق یلوصا كا نیت رادرول قاط رب هلیط مش تابح
 هل دصقم قع رظاب یعدا ر  E eهک س همش كمر, وناونعرب

 ینتعضو كرادرول دوج وم زکلا هسر دا ممعآ تداعو .ردلباق

 روتوقود هدهتتیعضو كنساراماق ماو « زالاق هللا قمزو .

 قلاضعا هدنساراماق ماوع « كمدا رب شود زسناونع کنوح
 هرتاد یبهملییالوا لصاو هنصانم كسک و كا كتلود ندهما

 یراتوق یسایس كتلم هللا هنییاق هلروصو . ردکجءرک هناکما

 هدنسارآ ٤ یلاناق كارتشا ر ندالوا یطسوت كنساراماق ماوع

 كنبرابتعا و ذوفت كنوتنلراپ « لدبت و . ردقجالوا شملجا
 راهنیاق هکنوج . ردکجهدا لیکشت عدا رب ورغود هنصقانت

 هدناباخن | یعوم هدنقیقح هلهج و کج هلیدبا حاضیا هدباب یکیغاشآ
 یرطکدلک» مرادتا عقوم هترزوا وزرا ییدسا هدافا كتلم

 كوو كراتعاو دوش كنساراماق ماو هلنهج یرلکدشودو

 یرلکدلیدبا كرادت كرارظان نوو نایالوا درول ینرا یمسقرب

 ,رابا تنشن ندنسالوا

 كنساراماق رادرول تاوذ قوحر هدهرتلکنا هلعءان

 تاحالصاو هدراهسل ود تس ون نایاش زا كب نس رضاح تعضو

 كوص و . ردمیظع تیاغ تالکشم ینیدنولو طاح كنسهلئسم



— ۳۷۸ - 
 ولرودیه كراکفا یسابس نوجا یحالصا كناراماق هدراهئس

 .هشال تاحالصا نلیدا فیلکت ندنفرط اسؤر بحاص هتنانا
 لتا ییهحو كقلخ «یسمهم ر و نیمار كنر چسه

 یسامالا ینلکش نالپرب ع رص كجهدبا بلج هتسیدنک هدنروص
 هلا یسالوا شل دیا كاردا هدر وص ر وعشم 2 فو شم و

 لاج دوخای یحالصا كنساراماق رادرول . ریلی هلیدیا حاضیا

 هکلاعحا ینادحا كسلح یجنکیا رب هقشاب هدنروصر تیونم

 جابتحا هیسایس رکف ر یساملسای طقف . ردلکد شیارب لاح

 تیقفوم لاهحار كوو هشت و . ردیر ندراشیا نرتسوک

 لمتح زا كب یسهلوئوشود كنهلثسم « نوجا كنا نیمأت

 هدنامزرب یيدهعادلوت هقالعر هب اص رت چه E نالوا

 .ردىا اضتفا یساعالشاب



 -:(در)باب یجنکیایمرکی
 ینوناق ۱۹۱۱ و یساراماق رلدرول

 هدرادتفا عقوم ردق هتخرات ۱۸۵۹۵ ند ۱۸۵۲ كرللاربل
 «ندنساراماقماوعیساراماقرادرول هدنف رظ تدم ر هصبق یرلفدلاق

 هراضتنم هلیتفص ىم كوص لا و كسک وب كا دون و مکح
 یرهاظ كلرهدیااعدا یننیدلوایتح هکملیبهدیا تمجارمو تیاکش
 هدنساراماق ماوع « هدرا وا .ردشُعا دیزآ یرادتقاو ذوق
 تاباخت ارب یعومع كرلاربیلو یدیافیعض ردقوا یترثک | لاربل
 "یرلکدتا اعدا كرادروا هک ید هدایز ردقوا یرلوقروق ندقعاب
 الو شنا ی تیک بهار ا 6 « هققشط این . رایدهعا راصحا هلتسورپ ییساسا هنقمطت كمحوت
 رفت هيد یوصت هحقلخ كنناکرح كرادرول تابا | یوم
 هدتعضو ر هقشاب نولو نوو یسوتنلراپ ۰ .ریلس اب ولوا
 یرلاضعا یسهقرف یعاسم نالوا یراقفتم « رالاربل . ید

 هدنرد هكراقلاضعا یهدنساراماق ماوع هدکلر هلرارورپتلمو
 هدهققدوا هسلکدچبه .یدرار وب ولو تحاص هتسهلصف ندنحوا

 . ردقو باپ و هدنسهخسن هجزسنارف 1
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 ا ا همش هدنفیدلوا نهاظم هنرايدنك كتكلع

 ا یذوف وها یباراماق نادرو « ریارب هلقلوا
 هلاح ر هحراب هجران یتوناق فراعم هد ۱۹۰ . یدسا رجا

 هار قح ددعتم مدنساباح | وتنلراب .یدقوص  Eنها الا

 كن .تضارا احوقسا هد ۷ ۰ یدهلبا در ىهي واق هح ال

 نوار دق یتمق ندنرظن طق وک رو كوص ینیدلوا لمحتم

 .یدهعا لوق هد نس هح ال (احوتسا) یضارا تمق ا

 هال (احوقسا) یضارا باح ا كوج وك « رادرول راکهظفاحم

 تموکح هکرایدتا راهظا ین لیدعت هدلو وا ینسهینوناق

 هنرایدنک نوناقون هد ۱۹۰۸ .یدلوا رو کمعزاو ندوب

 > تابورمشم كلذک .رایدهلبا در ینوا رادرول نامز یيدلک رار

 دعا ءندکیو نداددخت ییرادقم كراناكد نالیناص هلوئک

 ندنفرط رادرول هده ولاق هح ال نهلا كر هن رالع ییساطعا

 (احوقسا)یضارا تمیقر یجنکیا «هقشاب ندنو .یدنولوا در

 ماوع . اید وروح هللا تالیدعت ماطر ینسهینوناق هال

 هناح وعساهس هد ۱۰۹ .یدرو هما لوق ینالبدعتوت یساراماق

 .یدلک لاحینمع هنشابكانس هینوناق هحال راهاکتماقا لوح وک دام

 یسهل ریو ارک رب یروص ندنفرط یرلبحاص یضارا ردر ول

 هر دب ول فنس وا هس یدرار وي ولو ضراعم ةا یهدنلو

 - وناق هال یاباحتا ءردنول نالوا علام هددعتم ووا
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 ندنرابآرو كرادرول یساراماقماوع . [1] رایدتنا در هدیتسهین
 كلک و شاب هدد ۲۸ كنار زح یسهنس ۱۵۹۰۷ . یدلوا رام

 ه دافا ندشنفرط ی راگ نم ا ا ا وا هس رزوا یر رش

 | یيدليد ۵ ٩  DTیک 6 نوجا تار و 0

 .كّما در دوخاب ر یراهحال نوناق نع ندسلح كناراماق
 هدنشایرادودح هعیرشتهرودرب «یرادتفاو تصحالص یهدنلو

 رارف «هنخیدب ولو مزلا یسەم دیا دیدم هلا نواق ۷ كحهدیا

 یس هين ون اق هح الهیلام ۱۹۰۹ «یساراماق رادرول «هبفامعم .یدرب و

 شهلا در یتافیلکت كتموکح راد هنافیلکت دییزآ هدنجا
 یدزاملتلاز | تدم نوزوا اهد یرادتقاو ذوف یدا هسلوا .

  ۹۰ ۸<هد E ۳ ۷كوص  Eهدنف رظ هنس

 یسهعس زیلکنا نو و یا تماقا هدنلخاد قللارق دحتم به

 قحتسم هشاعم و . یدشملیای ییوناق یشاعم دعا ر نوجما

 .یدقجالواش هلوروک تنواعم هلتفصرقف هلتقو نوحما قلوا

 .یدکج هه دیافاکنتسا هدندقمشبلاح هروک هنرادتقاو تیلباق
 كلام هدهرلک ر هلضف ند( هنک .) ارل زوتوا یونس كلذک
 هق رف يياره ینموز نواقر هلون یدردا باحا قمالوا

  [1]یام  ) V.,111., 343 ( Constit. Hist. of England ZAكن رثا
 تدم كنس وتنل راي ۱۹22 هکر ويد د ال وه سیسنارف هدنعط یی

 كتف ام یمسر یشراق هتنارق یجنح وا «هدنف رظ هنس ترد نالوا یاود

 یر سس ندنرل هح ال تک ییدر و یار ه دپلع هدنسا راماق ماوع

 4: ردشم«۶ | و
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 .یدرارویرود پودا هعفادم یر ندیدم نوزوا هدیساضعا

 بیوصت یهینوناق هال و راراکهظفاحم یهدنساراماق ماوع
 یجنح وا ا یراقدلوا رادفرط هنمسلرپ هدهس راید هما

 ۱1 وا ت ندک ارتشا هار وی روصو را بارق
 هدهل یک ۳۲۱ ورهدیلع یشک نوا .دکلاب هفسارف یجنجوا

 ر یدح هدودنساراماف را در ول هر ول اق هح ال . یدر و دو

 تاو ینکیا هداروا م اع ال ا :فخاصم هتمواتم

 هداینالا . یدلیرو یأر قفاوم ۱۲۳ یشراق هنلاخ یار ٩
 شلوتوق هرزوا راولم هلراندبا مادختسا هلم یمسقر كوب و

 قرالوا را غم هتنوناق یشاعم دعا ندا لصحم ندفلاکت

 هس زخ اماع ER ییدسا صیصخ ییوناق دعام زیلکنا

 ندنلشر هدهتفه شاعمو هروک هنسیلک كدعاقتم ل ندهبلم

 ۱۳۳ ا ایا اداه نر را هتلی, رب
 .ردشمهح هنفوف هلس كرادقم نابولوا نم یتح . ردمظع

 نر و اق و هدنسهجدو ۹-۱۹۱۰ «هرک وصندهب رج هنس رب

 نم قرالوا ارل ۸,۷۵۰,۰۰۰ تافرص ییدرتسوک .موز

 هحنش هل رب ون هلا دیاز نالو عروقو هده رح فراصم .یدلیدا

 . یدقار روبح هکمتا بلط تادراو ممتم یموکح
 یی هطساو الب یمظعا مق ینلام ندا باحشا ء رولسناش

 یتافیلکت .یدرو هلا فیاکت یهعا كراد هلا وکر و سنجر
 یتمق رد یلساسا كنضارا ییوناق هلام ۱۹۰۵ ندا اوتحا

 هدزو هدرلهرود ناعم هس زا اص دوخای نامز یییدلتاص یضاراو
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 طب سرا و

 هلوصینمی . یدزو هلآ نمضت ینسهبدات وکر و ربا هلضف یمرکی
 هدشراب وا یر هدشب كدباز نلک هعوقو یر ندتمق رده
 زکلا یمق «تمیق رده . یدکح هلندا ه دات قرالوا وک رو

 زکلای . یدرولوا لماش هیضارا نوتو نایالوا یعارز
 یسضارا كراهاکتماقا كوجوك نوکسم ندنفرط یرابحاص
 هلرهلصاف نوزوا كنضارا یعارز ربع . یدا اثتسم ندو
 یياو .یدقحهلل | کنی نوا هدزول یالودندنساتیف دیاز

Aقامتحتسا » كضارا نال وادباتخ را  

 ع رضوم هنیرزوا یمیق نلیند « یاثیف دیاز شمه دیا بسک
 (كرلهصرع) كنيضارا نایاع ولون ان هدنرزوا . یدیا فیااکت
 هدنرادقم ی رای یونس هنشاب ارل ندرزوا یمهبلاح تائیف
 ردقه | وا . یدرونلایسوک رو یضارا شهمافاشکنا هدرب
 یهدنلخاد یرلو مضاح طارش زکلا راوک رو هدیرژوا یخضارا

 یرلکج هل الیناص هتاف کناه .یدشل دنا رطهروک هنیراتمیقتنار
 ,SEE e كر هلو وشود

 تارا نقاب هال رپش كوو دوخای هدضا را شما فاشکنا

 ش هدزو هدر . [۱| یدا دوجو ۰ قرفر وب وب هدارا

 كنيضارا قجالینالوق هلدصقم اورق که 0
 ندارب یالا یرث ا رب .یدکح هدا ر دق هنرزوا یسهلضف ,قمیق: دياز

 یمن .RE e یدقج هام ۱ چیه ندیضارا یهدت مق یغاشآ

 6 ۰ ° یمیق عو هدب روغ وا دصاقم یعارز ج94 مال وا یعارز اا

 كوصو . ید ا فاعم ندوکر و رب هدیضارا سەما زواج ارل

 كنتسایس قمر دنولو فاعم ندوک و ین رابحاص یضارا كوچ وک ەرةف
 . یدا ندنناضتقم



 عج

 كم هلشیا ی راقاح وا ندعم . یدراو یسوک ر و قوقح نداعم

 هلام هقشاب ندبه . یدرونلا ندنرزوا یمیق تنار یقح
 . یدرویدنا الع هدفیلکت هلضفر ی ردن هراربلک ینوناق
 کنوح .یدشهالوتونوا ًاماع .دفلاکت هطساولاب ندفرطرکید
 ۱ متر هنر م نوحا ىو شوا اما كداوم یلوطرپسا

 . یدیا سع ولوا دیزل یعوسر لو « شلووق

 . یدتا دلو راتفلاحم یتوق كب ینافىلکت كتموكح

 هنسهجتسللایسوس هنبرزوا تیکلم قح ییبشت و راراکهظفاخ
 هدیئوج رب ندنرارجا یتبس . رایدرتسوک هدنلکش مور
 ییهامرس كراوک رو و رانوا . یدرارویدنا كارتشا هسح وب
 ۳۳ لات ا زوم لك اجا كلام
 ماکحا یرلکدتا لوبق هلرابتعا پهسنر كراهقرف نوت و هناق
 نامأت تادراو ر هدتس كوو <« یشیدنوآ كفرصم ندزو

 هسرو هل دیا بیش یساملا وک ریو ندنورتو هسیا مزال كم دیا
 ًاباوج یننجالاق ترابع ندقملا ندارقف یش قجالیای هناکی
 تادراو عسنم < یمسقر كوو كرارکهظفام . ید ر دلم

 . رایدروس هبیرلبا ییساسا هفرعت ر یحبجر هرزوا قلوا

 زکلای كفيلکت یراقدبای . رایدبا فلاخم عبطلاب رلرظان کو
 هدندرظن هر یعاحاو یداصتفا « ینغیدالوا هلام ترورضر

 ss كن راقفتم « هشام عم رایدهلا مدا یننیدولو تح

 هنس هتصخ ر تارکسمرارورپتبلم کن وح .رلیدلکد نون ندهجدو
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 هلضن كب ندتبسن هنرزوا ادنالرا . یدرلرواعولو رادفرط

 «یالود ندبسو .یدراروی وشود ینکج هن هلکو د هلقلریغ | رب

 هدنملع هدننارق یحنکیا كنهینوناق هحمال یغوجر ندنراجا

 ۳۵ یشراق م ۲۰۵ هینوناق هال « هفامعم . رلیدریو یار

 هدهحفص یهرک و ص اهد ء طقف .۲۱] یدنولوا لوق هللا یأر
 یراردل « نامز ییدلک نوجا تئارق یحنحوا هینولاق هحال

 ادیبتعانق هتنیدالوا تکر حر هنالقام كتنلاخ یراق هتموکح
 .رایدلاق هدتفلاخم رلتسلانوی-ان نکلای «نوجماكنوآ .یدراشما

 ۱2۵ «رره . یدرو یر هدنها یر ره در ی زکلاب

 . یدشع ولوا در هلا یأر ۳۷۵ یثراق ه ار

 تالکشت کما لیدعت یتوناق هلامرب كنساراماق رادرول

 ندنفرطیماراماق ماوع یسامدا ینج الوا یراقح هاب رابتعا هیساسا

 یرلقح هلیدعت ینهینوناق هحال رب هلون هدلاح ییدلدبا در هلئدش

 .یدروینولوالوبق هدهموم تروصءهارابتعابسنرب کج هلی الوا

 رب كن یعاکحا لام نوو دیاع هیهیعاهجا ٌءرود ر <« طقف

 هرکو ص ندقدلو دوجو ینداع قمالپوط هدنجما هینوناق حال
 هلیئروص كتا در یهینوناق هال كنو كرادرول سکه
 مور ندنسهفاک هكراوک رو نانولوا لوق هنسره یتموکح
 .یفاک ربع نوجا یسهیموم تامدخ كنهنسوا هلع ءانسو هغقارب

 هرکو ص یآ چ وا كيهوناق ةحال <« و « یسوغود اهد [۱]
 . یدبا یأررب شعالپوط هدنیبلع ری رھ ندیا فیلکت اک

 * ۵ : قیکاح كن هرتلکنا



 بس ۳۸۲ —

 ی رلکج هب هم هديا تراسح هنشوص هنعقوم روما ٌءرادا هلاتادراو

 كوص ینوناق هلام ۱۵۹۰۵ 6 هبقام عم N یدرلروی دبا نظ

 یعامجاو یراح رک « نامز ییدلک هتساراماق رادرول هدراهم
 كوو هلیسبالود تاعلاطم یلام رک یسهظوحلم تارات
 ندن وداق هلامر كيون . یدشالشراق هللا یم هنط رف تقلا ر

 قوح ندهجدو هداعلایلع یلومش راد « ینیدلوا یشر هلضف

 هنأر دراختنم ء هلع ءاتب . یدرومهلوس ینیدولو عساو

 هال ر قجالوا سانم ك یدر « هرزوا كل دا تعجایم

 رادرول « وص لود لا امر نوزوا .یدرولیدا یقلت هيد

 كنوادسنالدرول یردل راز کهظفاحم هبایار ۳۲۵۰ یشراق و ۵

 ضرع هردو مکح کم رایدتسا لوق یر ره

 تقفاوم راهظا هبهبنوناق هحشالوت یناراماقرادرول لوا نده دا

 دلو نارحر یک رحو كرادرول .یدایر و یرارق « عهدنا

 .یدههدناماود ندالواتادراو ینیدلواجاتح تم وکح .یدتسا

 لباق كتا قلعت هی ا ییهجدو یک یرلهال نوناق هقشاب

 مظنن هحدوب رب یی هدنروص كج هديا نونع یرلدرول . یدلکد

 .یدزامالوا تحع وضومچیه عبطلابكمرب و تماس رەدىا

 هقشاب ندلوق ینهزرابم نلیدبا فیلکت تموکح « هلعءانب

A Iهراب هحنیحوم ییواق « هجدو  
 و یونس « هدنایلعف . یدکلام هنتیحالص كا ضارفتسا
 ۱۵ رک ون هکنوج ۰ یدروبلیدنا هر دات هد روص یرابتخا یمظعا مک

 . یدیا ققحم ینجانولوا لوق نواقر نوجا یدخا كرلنو

1 
۱ 
۱ 



 ۳ نر

 یرارقوش یساراماقماوع هدنسکیا كلوانوناک . یدزامابابیئرب
 نوحایمهموم تامدخ هتسوا «كنساراماق رادرول» :یدتسالوق

 هنلاحنوناق یهلام ماکحا نایدبا مظن ندنفرط یماراماق ماوع

 هبرضرب یشراق ههیساساتالبکشت یسهمرتسوک عانتما ندکمریک
 كلو « .ردهدکعا لیکشت زواجحترب هنقوقح كنساراماق ماوعو

 . یدولوا خسف وتنلراب هننرزوآ

 تۈك دەم و تابا | نیک هعوقو مدنسناب نوناک ۰

 اراق هننزود ر اسرق یھت یافاهلادیاص هلضف ندزو
Eهیقامعم لاو ماد یف ا یدشعا باغ یسهفرف  » 

 هدوتنلراپ کی هکنوج . یدبا هدنفرط تموکح هنب تیرفظم
 «هلک و تشه « رار هلقلوا یتا صقانت یرادقم كت رلرا دف

 یصوصخ طمف . یدیا كلام هتک | ۱۳۶ > هدکلر هل راقم

 هنماتس نام وب هقرف هدهرتاکنا هک یدشعا ثدح تعضور

 هبوتنلراپیب ناتن ووا هلرللاربل رها لکھ لای ر لزوک كب
 . یدراشمهلا ا هلأ هبلادیاص هدرادق» یواسم ناه ۳

 ویسات AY هلا ثوعم قرق توسم هنسهقرف یعاسم ا ۱

 راتسلا ویسا راثابوط هدیرالا یوق نازيم . یدیا عبا هتسلا
 كوص هنوناق هلام « یرلاضعا كهقرف وب و . رایدنا

 رار هلقلوا شمرتسوک ترهاظم یغوحرب ندنرلجا هدنسهحفص

 كقلخ هدنقح هلتسم و هلع ءا .رایدیا هدنماع كنمسر هنصخر

 تكنينوناق حال aE نانولوا یقلت یک یسملاطمو رکف»



۳ 

 راتسلانویسان «طقف .یدریلی هل دیادعیک ضراعمهنمسقرت یلساسا

 . رایدىا رادهفالع هنسهلتسم لورموه هدایز ندنسهلئسم وک رو

 یتالکشم ینجاراقیج هدنابون كنساراماقرادرولو كمن نمأت ینوہ
 ترهاظم هتموکح لاربل هدماکحایلام « نوجما كمءلا فرطرب
 هدهاسو حنا تموکح لاربیل هکنوح . یدرارو هتسيا كما

 قنوناق هلام ۱۹۰۵ هیلع ءانن . یدکجهایمالاق هدرادتقا عقوم
 ندنساراماقماوع « یدلک هسلح رارکت هلا تالیدعت فیفخ كب
 كتلم « اتفوت هننراتاب اس نالو عوقو هوا < رادو ول یدک

 1 یأرهلیئروص هل را < رایدسا ورفرس هسرارف

 هم ریدهلا لوق ینهجال ندالاق

 ۱۴ 31 لانوسا ارظن تاور ء تموکح « هداراوب
 ۳۳۳ ءارع ء لوا نداق قوناق هلام اهدا ء هترزوا
 یساراماقرلدرول» ا رظن هنفلکت كتموکح .یدشع ولو هدفیلکتر

 « عنم انوناق ندکعا لیدعت ايو در یتسهال ینوناق هلام رب

 ۸اول یربغ ندنرانوناقهلام كنساراماقرادرول » . یدکج هلیدبا

 هک ی دقجانولوادیدحت هدنروصوا ًانوناق یتبحالصی هدن رزواهینوناق
 نک ندنساراماق ماوع هدهعایجا رود چوا بقاعتم یر ر
 تبنوناق هلشدصت كلارق ندالوایقفاوم كانساراماقرادرول رلهمال
 ۱ ۱ وامتماوع فارق هال: یدرلکچ هلیهدیا تسک
 یسامقبح ندنساراماق ماوع قرالوا هعفد یحنحوا هلا یبدو

 هد فیلکتر كوص . «یدکج ه هلا رو هنسییا لقاالهدنسارا



 ۱۳92 ۳۸۹ سه

 ینجالوا بسام كمردتا ههتس شب یی هیعیرشت هرود

 هد( ٤ كنناس ىسەنس ۱۵۱۰ یساراماقماوع . ىدرويدیاناي

 اهانتسا هار رقمون « هسرزوا كيوب یدتا لوق یافلکتو

 ندنوناقو تسوکسا رتسم .یدنولوا میدوت هسلحم ینوناقوتتلراپرب

 هسرارولواكج هدا فاکنتسا ندلوق یلکت و رادرول نک ردا تح

 طقف .یدتسا نایب ینکجههللا خسف یسلح ای افعتسا ای كتموکح
 دابا |كتلم هک یدکج هما خسف هدنروصوا یسلجم تموکح
 غارفا هنلاح نوناق هدوتنلراپ کی «رارق یجهرو راد ههلئسموب

 رادرول قاطر کی هسردیاباجما هدلارق « تیاهن . یدقجانولوا

 . یدکجهدیا رسک ینتمواقم كنساراماق رادرول كرءدیا نعت

 رارق ر ناه هدایت هرادرول فقاعتم ینلبطعت راہ كليا

 « ندالو تیام و « طقف . یدروینولوا نظ یرلکجهرو
 كنوا . یدسا تافو هدنستلا كسیام دراودا ید لارق

 ر هدنالداحم یسایس یسامقبح غ كجروج یک « یمولوآ

 كجهدا نایرج هدنسارا یراردل . یدربتک هدوجو هکر اتم
 نوجما یفالتنا نیمأت كرلهقرف هدنسهحتن هرک اذم رب یصوصخ

 یعرکی هدنساننایرامسومراملوصو زاب .یدلک هعوقو تدشترب
 را یفاک « و هنفیدلوا یدح كشت . یدیولوا دّمع عامجارب

 نرمشت  یدلاق زسءرگ شنا وام رهدنا نکا لبلد

 نت فالتلا رب . یدلوا عطقنم تارک اذم هدن ۰ كن

 هلام نوجا هتسوا « تموکح هسرزوا كيو . ىدرومەهلىدىأ



 E د

 RE ا یرلهشال ضعب ییعوزل راس اهدو ینوناق

 . یتا نالعا کج هلدنا خسف كنوتنلراپ هدینا نیرشت ۸
 هرانوا یتوناق وتنلراب نالوا ققح یرلکچءدبا در كرادرول

 .یدروینواوا هوالع هدینیدالواروصتم هدنافر چیه هدکمردنوک
 « هدنشرا ۱۹۰۷ ۰ یدراشمشود هشالت لوا اهد رلدرول

 ۱۳۲ سا ربخا تاخاللصا هدنک را تروص كنرااراماف یدنک

 یروار كنمحما و طقف . یدرلشعا لیکشت نمجنا رب نوجا

 .یدیالحعتسم هلئسم یدمیش . یدشماملم اب یشر چيه هس رز وا

 ضعل هترزوا یر ره كتسر زور درول هدنرام یسهنس ۰

 سلح ینکیا رب ییتوق ارظن هرانون . رایدتنا ذاخنا تاررقم
 دوجوم یزرط یا لا كنەخا لیکشت یسلح و ؛ یدیا مزال
 قترا قلوا حاص هغلدرو ر ؛ یدا كما حالصا یلیه

 هنیمات ینمح كمر و یار هدارواو قلوا اضعا هساراماق رادرول

 ۱9۲ یوم هر ندر دیا رشت . یدنا ییمهک یفاک
 تسایسرب ناعم هدنقح یسهلئسم ینایح كنوک ءیربخ ینجالیاپ

E Es۳ مدافع كف .یداقا  

 ل ارا « نوادسنال درو نالوا یردل كرادرول

NREداسيا ینسهلب دا عیدو هتساراماق رادرول ندنف رط  

 :یدتا نابمرد اهد فلکتر رکید یرءزور درول هدنامزیبع

 ثكنر زور درول . یدشمر و ربخ هوا ینغج ها یشر هلو

 ندنفرط رادرول یترا یساراماق رادرول امدعپ < ارظنا هنفیلکت



 تر

 قد اط رادع ماقم « ندرلدرول ورا شب ديا باا

 تاهج راس ایو تامدخ یراکدسا اها « نداضعا بوصنم

 تیام و ندرادرول كحءدا كارتشا هسلحم ییالود ندتقامل

 می ور یک یا تک رپ نیا
 . یدلیدىا لوبق ندالاق تجاح هنعالپوط یأر هلسروص هل را
 هکنوح . یدلوا رادهقالع زا كم ه هلئسم تموکح هکنوج
 صیقتت كرادتقا و ذوف « لوا نداملیای تاحالصا هدنالبکشت

 وتنلراپ « هدنابلعف . یدرویدبا سح ینکچیلک مزال یت دیا
 ثح عوضوم فادخلا نسل عور کی هدنسهمدقم كتى واق

 هدنقح یلکشت زرط کە دلابقتسا كسلحم یحنکیا رار هلقلوا

 . یدلکد دوج وه راکفا قاشا هدنسارا ررظاب

 .یدبایسهلئسم یرادتقاو ذوق كناراماق هلئسم مهم لصا

 نامز ینیدلوا لصاح فالتخا هدنسارا اراماق ییا « رادووا

 نوجما كنا ضرع نالپر كجهدا لح یتعضو ندا تد

 هدیاب و كرهدنا لبطعت ENI دت ی

 ههرک اذ یلاررقم نلیدا فلکت ندنفرط نوادسنال درو
Aهنس ران ون اقهلام یراش هقشاب 231 در هناررقمو  

 هوادار داف ید ق
 ماوع ینیدانوا بولوا ینوناق هلام ر فرص كنهحمال ر الثم

 ندنفرط نمجما ر طلتم هدنتسایر تح كنسسر ىساراماق

 ی رانوناقهلام رادرول - هسرو ولوالوق یلوصا قمل ر دشالرارق



۳ 

 هلام ء كلذک . رایدا اھم کمک زاو ندنقح لیدعل ايو در

 قجاقبح هدنسارا سلحم کیا هدنقح راهشال یربع كنران و اق

 کج هلی هد ا لح هلیئروص یدقع هسلجرب كرتشم كرافالتخا

 هسیا زتاح یتیمهار كوو كم هلثسم رک ۱ . یدروینولوا نا
 ر هسشم هل دیا ضرع هدهحرد یفاک هنار و مکح كقلخو

 . یدقجالقاب هتسلجحم كنهمومع زاکفا قرالیای مودنهرهفهر

 یفرصم تیاغو قیطت لباقربغ كنلوصا مودنهرهفهر « رالاربل

 یماراماق رادرول هکنوح .رایدتنا ضارتعا لر« هلوس ینغیدلوا
 - هدىا لامعتسا یشراق هسراهشال نوناق كرللاربل زکلای یو

 لش و كحهداوحم یتسح تلوئسم « هتشاب ندو .یدکح

 كنوادسنال درول « هفام عم . یدقجاقس ییرلل كتموکح
 هناباحم | هلئسم قترا .یدنولوا لوق ندنفرط رادرول یرافیلکت

 .یدشمرتا هلاک هدهجرد كجهلدبا ضرع
 یسهلئسم یلشاب كا كنابات | نالين هدنلوا نوناک ۰

 طقف . یدنا یح نلید « وهو » كتساراماق ردرول عیطلاب

 مهم هدهجرد ینیع هدلور موه «مودب هر هفهر «یناحالصا 4۵ رعل ۱

 كقلخ ییسهشال تاحالصا هفرعت ر كروفلاب رتسم . یدرلش

 یهدنلود ینیدالوا یضارتعارب چیه یشراق کما ضرع هنر
 رادفرط هنهل لور موه یتسهقرف ك توکسا رتسم و ینانا

 هصوصحم تىما رب هلثسم کیا كوص هلیسد الود 7

 چیه ناهناه هدننوق كراهقرف تاباتا .یدرویدبا باستک |



 ی ۳

 رادرول ء هلک و تشه لاربل . یدمرتک هلوصح كلکشیک درب

 عقوم ینتسایس یهدن و صقت یرادتقا و ذوف كنساراماق

 هدلاحر شلا تسوذام و تلاکو ندتلم نوجا قعوق هارحا

 یوناق وتنلراپ «هنرزوا كيو . یدلک هرادتقا عقوم رارکت

 و . یدلیرد و هسلحم رکید قرالیراقح ندنساراماق ماوع

 هدهدننالکشت كنسرلاراماقو نوجما مودنهرهفهر رادرول « هدارا
 .یدرلروسداهرک اذمرلنوناق نوجمایسارجا تاحالصار یطق

 ر هدنلخاد تلود یساراماق و هدننسهحش تاحالصا و

 قترا طقف . یدقجالوتروق ندقلوا تلارب هدنلا كتهقرف
 ءكرادرول هلئمیدج هناکی .یدشمک ینامز قعای رانالپ لباقم

 یشراق هنسهمنوناق هال كتموکح هدنسشزاق تاباا كوص

 یهشالو رلدرول . یدنراع ندتکر حطخ یرلکجءهدبا ذاخحا

 اما ورا مهم رئاسو هدنالبکشت طقف .رابدامشیتلاق هدر
 یوا هلیئروص قمراقبح ندنماکحا ٌةرناد كنوناق و ینالوش

 كنرادمکح ماقم «هلدصقموب .رلیدشلاح هفلأت هل رلهعال یدنک
 « ندا لالخا ینتدوجوم كننراو زرط ناتسنور دوخای

 وتنلرایر یلمهدرتلکنا «هدنساکلا لاغ «هدایحوقسا «هدادنالرا

EG TSحک  شرلوام  
 3 یناه سه نروس ه یرلیا ی هلتسم ر مهم تلاع شاملش

 ندنساراماق رادرول نداملیای مودنەرەفەر رب كنەينوناق هحال

 كنس ر یساراماق ماوع .رایدبای تالیدعترب راد هنکچهب هم هک



 دا

A ESكجهدىا لکشت «هرزواقلوا كلام هاف ر  

 «ینخیدالوابولوالخادهعون ون كنهنون اقهحشالرب نمار طاتخ

 .یدکح هدانمت ینکیده|بودالیکشت ینوناق هلامرب كلذک
 هتسهل ديا ا راقلدرولیی هدر دش یناحا ء«لک وشاب

 یدمش یتقفاوم ا راهظا كلارق لوا ندناباختا راد
 ۱۶ دالوا لو توق هلئروص او ۰ یدربدلس هک يه ًاناغ
 .یدتنا در ینسهفاک كنالیدعت مهم یراقدبای كرادرول یساراماق
 یتهسلرشت ءرود هدوا هک یدهلا لوق ییسهنادر كراو نکلا
 تا ئالا 7و هدر كنه و اق هال ندا دیدع

 درول « نامز ییدلک هنساراماق رادرول رارکت یسهینوناق هحال
 هلاح للع تنوناق ءیع را كارت ا هأر ه رارادفرط «نوادسنال
 ا . داال هصوت ی رامامراقح یس هسک

 هدیراشاب یرونسلاه درول رولسناش قیاس « یرابضعب ندرادرو

 ردق هبهطق لوص هسیا ندکعا داها ضرع « هرزوا قلوا

 فورعم هد « زملس همشالزوا» رانو .راید م ورارق هب هلدام

 هدهجرد كحمروشود ههمش یهحش هدیرلرادقم . رلیدلوا

 چاقرب ندیکی یرابضعب ر E ووا «هیفامعم .یدنا هدایز

 تررهاظم ه هين واق هال «قراقروق ندنس د| نیت درول زو

 شاب کیا « كرالاربیل یرلیآر كرانوا. رایدرب و رارق هکمرتسوک
 ۲۳۱ ۰ هل یرایار ثسوقس ر لوا و كسوسب

 ررکت یسهتس ۱۸۳۲ . یدسا نت نا ۱ ۱۳۱ یتراق



ENO = 

 بانتجا لباق ربغ یساراماق رلدرول نامز وا . یدکعد رویا

 یسهب واق هال وتلراپ هدیدمیش یک ینیدلواشع الومق یه

 .[۱) یدزک هلا نوناق هدب ۱ كنسوتنعا یبهلت ۲

 هنر ساسا ینرا كناراماق ینکیا هلو ندو « نواق

Aندک دسا نام ینغج ان وا مظنم ندشابیی رو هیات  

 كەعامجا ةرود ره ندنساراماق ماوع « [۲] و

 نالوا سش ردو هنساراماق رلدر و لوا یا رب ل اقاال ندنماتخ

 لوق زستالیدعت ندنفرط اراماق هدنما یا رب یواق هلامر

 کرد ها نواق هل دصت كلارق هسرولوا كاج هب هل دیا

 : یدروینولوا فیرعل هلروص وش یتوناق هلام ء یدرو هل وس

 كرل وک رو «هب و ۲ ر وزکلا هر و هن رکف كنس ر یساراماقماوع

 وا دا هتفاکم نوجا هسزخ هدلوسنوق ؛ همظنن اب و اغلا

 <« هالصاح « هاصصح ؛ هعفر كنىرلتر وح ضعل كیهنزخ

 ضارقتسار ؛ هنناسح ققدت دوخای هفرص كناراپ دناع ههلام

 لیاع هراعاوضوم و دوخاب ؟ هنتسه دات دوخ اب ها 8
 یلحم كراتموکح لع .هینوناق هغالر یعومع ندیا قلعت ءروما

 یرلقجایوق «هرلهراب «هراضارقتسایرلکح هدیادقع نوجا راشیا

 ۸م رص ینیدلوا جراخ ندنو كماکحا ندبا قلعت ه رلوک رب و

 یسهجخرات ر یا تیاغ كنهلدام یهدنفح ی واق وتنلراب [۱ ]

 کي كس رتا Constitut. Hist. of England ك یام كدنالوه سيسنارف

 . ردحردام هدناب كو ص كن عمط

Geo. V., C., 13 [¥]1-2  



ANE 
 هلام ) «هحناک هنن راهشال نوناق رکید E هدر وص

 ندا دیدع هر هلضف ندهنسشپ یهیعیرمشل هرود دوخای ندننواق

 هدنساراماقماوعیسهحال نوناقر یعومع (یربغندهبن ون اقهشال رب

 وتنلراب ینبع رتسلا ) هدهدهبعامحا هرود چوا بفاعتم یر ر

 كجه ديا لوبق ( نوسلوا شمش د وتنلراپ رتسیا نوسلوا
 ماوع دوخای رسلالیدعت ندنفرط یساراماف رادر ولو هسرولوا

 كلارق هس زال ربط هلا تالیدعت یح هام هدا لوق كنساراماق

 ۳۳۳۰۰ دید ا ك ىلا نوناق هسوصت
Uk |یدیا . Eهدنسا راماقماوع هدهدعامحا 2 و  

 هده اجا رود حنحوا هللا تئارق ینکیا نلک هعوقو
 .یدآمز ال كمارو هنس ییا A e نداراما

 ینیع هعفد یه ندنساراماق ماوع هینوناق هال « هقشاب ندنو

eندنزود نامز روم عبطلاب ۰ یدردیا اضتقا  

 نالیای هلتقفاوم كسلحم ییا دوخای رلکلکشک د نالیاب

 ۳۳ ۲۱ كرات ۰ یدزالوا یلومش اوب كلاليدخت
 هحیش رب ییطق ییدامش كانسر یساراماق ماوع رئاد هنکیدلیدبا
 تقوم دوخای یرلهحشال نوناق یصوصخ . یدربتک هلوصح
 كم هعیرمشت هرود تیام ءنوناق نایالوا علام هتعضو راهمانماظن

 . یدرو هلوس ینغجالوا هنس شی هنر هنس ید

 ۱۳۳۱ ۱ هو لا از يامال نوا
 ندنفرط هقرف E هدنلخاد تلم ء و . ی لماح



 ۱ اف نر رز

 كنهرتلکنا . ردش رب شملیای نوجما هلازا ییاکش رب یمایس

 یرادتقاو ذوف قحهشقای هسلمرب یجنکیا هدنتموکح رهتنلراپ
 لاربل . ردلکد تشل رم سشلک هعوقو هرزوا كمر و کوا
 یاد « كتسابس ییدتنا بیقعل هدراهلثسم مهم « تیک |
 سلجم ر نانولو هدنمکح تح كنرافلاخم یدنک هدنروص
 کیا یه . یدحهدیا لمحت هنساملبناغوا هنالکشم ندنفرط

 قحالوا قبطت لباق هلهجو ینیع هدهسرلهحشال نوناق كفرط

 كنساراماق رادرول هدهسیا یداع ولوا لوبق یلوصا مودنهرهفهررب

 نوناق كنرلهحشال هدنفرظ نامز ر لوقعم یرادتقا و ذوش

 صبقت هدایز ندرادقم نالوا مزلا نوجا نیمأت ینسهلک ینلاح
 لوا ند ۱۸۹۲ « قوقح ینوناق كناراماق « هدتقشح .رایدتا

 . یدشل ردنا هیغاشا زار ندنردقو ذوف ینیدلوا اح

 و 2 هک د هل ر دشیک د هدروص یردجح یکرت ز رط

 .|یدقجالاق قرالوا تلار_یباس هلا رز
 ذوف كنساراماق رادرول .دنرزوا یرلهحال نوناق هللام

 هلا انتعا لاک رل هال ون طقف . ردشمل ر دلاق ًاماع یرادتقاو

 تالکدت لکا  یزاهان « راز هلو شا
 هنسیداع كنهنعنع هدنققح ءیک صوصخ یه و

 تامغۇ او :زدقجنالاق مرد نم تا یا
oCرلياليىاي یش رھ ناه هدنتل | . EAتلود هدا صا  

 یه قسنکی قرالبربدلاق یرلقح هنمراقیج طونقناب كنبرلەقناب



 یر

 . ردشل دا نمأت هلراوکر و لارهدهف یتفک یحارخا طونقنا
 تالکشت ا هدیس هل رب و تاصصخ هترلاضعا وتن راپ

 هدلاح ینیدلوا هلو . ردکعد كلکشک د رب مهم هدهساسا

 هلبا یرارق رب كنساراماق ماوع هدنسوتسغا یمهنتس ۲۱

 .ردشمهلا بیقعل یرارف تاصیصخ 9 هرک وصو شەاياي

 تفلاسح . ید دا مظنس نواق ر چھ هحرا هدیاب و

 قعالرطاخ هدیوش الف .یدتسا دق هلدش ی

 راتکم كلباو هطباض ىلع یهدراتالو هدهرتلکنا هکر دا باجا
 هرادا هلا هراب نلیر و ندهلام هسزخ زکلای لوا ند ۷۰
 قاب هحور هدنتلا لکش كنز یساراماق ماوع . یدروتولوا

 ۳ رد سواد نواف حور كننوناق هلام ۱۹۱۱ یحم هتسیا

 ا ۱ هلا یرارق .یهدنلو ینیدالوا یتوناق ہرا

 یسهل ریو تاصیصح هننرلاضعا وتنلرایو یسقرت كنسارقومهد

 نوناق عضو دوخای یتتمرح یشراق هنانعنع « كنساراماق ماوع

 محم وربص ییدهلس) یثراقهراتالکشم ینیدل وافداصم هدنص وصخ

 كنم رل: و اقهراب هس عرب دشرک د قوح كن لاي 6 هل ر وص صعق

 ۳۳ ا میت اف دو كنسیدنک ارحم
 ..رهنا كى یامحا یسهطب دیا

 ردکح هل دا سح تالکشم هدایز اهد هدنرلهحشال نوناق رئاس

 ۳ام رغ ء لوا نهان كارا. ووینوروک یک

 هلق یسنکلهت كمليبهشود ندرادتقا توم یالود ندمقو



 دم ۳

 هدهمومع تابا ا كجهلک هلک و ته ر چیه < هدهسامل |

 شب « هلعءانب . زامالوا ناما هلا تصطق هنفجهنازاق یک |
 ندنساراماقماوع « هنساقلارببلر هدوتنلرایر شمل دیاد دحت هل انس

 شمع هرکوص ندهعایجا ءرود یجنحوا هدایز اهدو کا

 لا نوا اعر هنتفلاخم 6 رادرول یهنوناق ةشالر
NEمهم < هليا لوصا کیدمش . مەديا دیما  

 عف ناکما هغمراقج هدهعاهجا ۀرود ر ینزا ك ندرلهحال
 یتقفاوم كرادرول « هين واق هح ال ر « هقشاب قررو . ردراو

 هرود چ وا هدنساراماقماوع نوجما كلا تک شوت اف تفت

 کلا . ردمزال كل دا لوق هلا تاربست ینبع هددهعاهجا
 لوق هدكسلحم کیا دوخای ییدسا باحا كنامز ندا نایرج

 یعومتناراقبح وتلوروک هکوبلاح . ریلی السی تالیدعت کیدا

 هلرهللددا فیلأت رارظن ٌهطقن داضتم هدنعوح ندنراهال نوناق

 ۲ ندهنس کیا E ردشلو وق ماکحا ضع هروک کوا

 هروک هلاحابلغا هسشلوا رلککشنک ډا هدننالکشت كن هنساق
 رارظا یی نهتسيا كعا ماظن ولرود هقشاب زار یعاکحا وا

 ینسهشال نوناق نوجا یرلقحهلامایی یو طقف . ردقحایولوت

 نوناق . راردروح کمک زاو ندنوا دوخاب هلوق هلاح لعاب

 > 0 ندک دا هنس کیا ندارا هدیعوحر ندب رلهحمال

 راروصقو راناص ماطر ه هتروا نامز رد اش فدا ل

 ریش د راشاکش ی ردا فاشکنا رارظن و یی . رراقح
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 ءرادرول.رتسیاماکحا یرذج زا اهد اي یرذج قوح اهدای قلخ

 تئي ه هنونق حال طقف .راریلیبهدیا لوبق ینالیدعت « عبطلا
 هنسهعا بسک تون كوا رلهسیا ضراعم هل راتعا یسهممومع

 هیمانارواد یلکهتسیا چیه هدهلازاو عفر یناوم دوجوم یشراق -

 نلیدبا ملست ینیدلوا یلروصق ای كرارظان « هلع ءانن . ردراقج

 هنالقام ء دوخای كما بلط ینلومق هلاح ىلع كنهينوناق ٌهحمالرب
 کج هما لوبق كرادرول ینالیدعت رب ناولو راکشا ینیدلوا
 كمروشود هبکله یراعقوم هلنروص كامهمهتسیا هلیسهعلاطم

  3م. ردلکد لمتح ربع هد سه یرلالاق هدتعضور با

 كن هی وناقهحال هدتیادب هکردقجال وا هدنامزر هل واهکلاحا هدو

 لئاز هقالع یکیدرتسوک كقلخ « جاتحا ندا باجا ینمیظنت
 یيدمش « الثم .ردتجاولو شعا هجون هبهطم هقشاب « شلوا

 ساسا « هح الوب ۱ زکقاب هنسهشال لور موه هدهععامحا رود

 قوح ر هدنسهدامه .ردیرابع ندنسهلساس همشالزوا ر هاب راتعا

 عفر هدندفرط رکید کیدرو ندفرطرب . ردولود راهطقا دض
 یهسمک چیه هکلاتحا هلیسبالود رارادتقاو ذوف ییدتا
 هنعاحبص یعاحص ینس هال نولاقرب هلو .ردەدكمەمەدىا نوف

 نکیاشگ هلاحر قوغوص « ترس هرکو ص هنسییا هلا كمربک
 . ردراو قرفر كونو E رک

 نرادتقا و واخ نالاق هدنلا ء كنساراماق رادرول
 رادرول رک ۱ . ردقجالوا زثاح یتیمهار كوو یلامعتسا زرط
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 هنالقامو تسب رس ینرأدتقاوذ وغو هسزامای ندتی ولغم یساراماق

 هکزس همش . رولوا روم هدنرزوا رلشیا و ریلیبهدیا لامعتسا

 هنلکشت ندشاب کی هدنروص یرذج كنساراماق رادرول «نوناقو

 مدآ كلءا شملینآ ورضود هنلیدمت ءد لس دف و و
 .یغج هلسای تالیدعل 3 هدرلیا <« هدردش و . رای الوا

 رک را « ندقرط کید - ردهدوبن ی
 رادار كج ههنا دیلوت ے ان هقشاب اهد هدییرق لابقتسا نوناق
 تالکشت زلکنا هک - هسیا قجهلاق ندنلبق یریدن تحلصم

 رب هن یساراماق رادرول - ردشلوروت راش یک و هدنشهبساسا

 .هدهدنرزوا رنوناقو یلسءرتک هدوجویلا هقرفر ردق «هجرد
 تا ندنساداماف ماوع طقف اان لا نکا

 هلازا هلبماع یساعدا کهدنلو ینیدلوا یټح هتعحا صو تیاکش

 ییدلیدبالوبق كنوناق .ردشملیصراص كر هدلاح ره هدهسثم هل دیا
 كرادرول هسراربلک رارکت هرادتقاعقوم « راراکهظفاحم هدرلاربص

 > ۱۳ طةف . یدرلشمهل وس ی رلکچهدنا هداعا یذوم و مکح

 یرلمدا نوئو و یرارک راب نوور كلارق رتا كطوقسر

 0 . را هدنآ هلازا

 N :.قنکاح ك هرتلکنا



 باب یجنجوا یمرکی
 تکلمو هني اق

 یلاقتنا هیهنیاق كنىرادتقاو ذوف «یتیاف كنانوعبم سل ندوتنلراپكنوق

 هورضود ندورغود كنردقوذوف «یک ینیدلوا رادللخ ندنزو  یاقتنا هقلخ

 لیام کیاو ًاتاذ .ردششلازآ یتا هدیمهمک هتاف راضتم

 كنردق و ذوق . راردلکد یلاخ ندقعولو طوبم هراز ر
 ءنددیازت نلوروک هدنذوف ككرارظان ًامسق یلاقتا هنده راختم
 ۳۳ ندنفرط رلرظا تالا لکد ندنفرط وترا كناساص
 . ردشلک یرایا ندنسامقح هادم گلنکیدلیدیا

 قلم هللا یار مایضناو یتقفاوم كنوتنلراپ « یدمیش هنیاق )۱(  : یراببس
 ۱۱ یک ا الود ندو هنا. ردنا مرادا . اج
 ۱ a E E 1 تك رادتقا

 . روهتسیا كمر و رارق یسیدنک هدنناما كنهنناق كجەديا `

 ,ردمپانهنفک كنساواماق ماوع ینایح كنهلکو ته هکر سههش
 كنهبمومع تابا ار «ینتلاکو تفص هلک و تشه هدتتشح طقف

 كن هلک و ته یساراماقماوع .ردشل ا ندا هد اکش یس هحش

 هدوتنلراب و هشسیاق كح هک هن 3 هل هسک هعاخ هتنابح

 ۳. اد اح لا رد ءزاهارا ما6دانتسا هنمیدنک
 ۲ یدک د هلو هدیه لوا هنس قرف . رتسیا وکار یب

 ی اع را
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  ۲ندبا دادتما هلضفزا ر ندهنس تردو نلیدا باتا هد

 ندرابج لب هلرالاربلل هدنساننا یمسق كالیا كنهرودو « اراماق

i دو اا یف ینکیا 6 هنس هنو اق داحا 7 و 

 ینوا .یدرتسوک تریهاظم هبهلک و تشر بک ندرالاربل

 هد ۱۸۵۷ ۰ ردا ض ص لامر یا اهد وتنلراب ندا. تقعل

 ر كوو هدنهل یسهباق لاربل كيوتسرلاپ درول . یدالپوط
 بولغم هلياق ندهمک هنسر « طقف . یدبا دوجوم تیرثکا
 درول « رانوا . یدقار هرګراکهظفاح یر كرهلكحو یدلوا
 هس ر 6 ندهعا خسف یسلح « هدنلآ یتلاکو شاب كتیرد

 كن هلکو تثیه راکظفاحع کءرکوص ندنوب .رایدتبا تموکح
 «هنیاق و . ردهعقورب قجهیراج هزوک هدایز اهد هسیا یلاثم
 مقوم هدنسدشراق تیزنک | رب مصاخ « لاربیل هدنروص یلتوق
 بقعت هدنراهلئسم تاحالصا یرارادملع طقف .یدشلک ءرادتقا

 -رویلیر | كب قدی راز رب دةس نابت ی كج هلب دا ۱

 عقوم هنس یا هلک و ته راکهظفام وب هتشزا . یدر

 هدنروص مهم كباحا قح لوا نداعغاد یوتلراپ ۰ یدلق

 کو مرد وص ندخزا وا. یدردسآ لوفق تفت
 ردها نا و و  > Eیلدس هند قره

 «دوخای . ردشمر و تبسس هنسارجا همومع تاباخا لاحرد

 نوجما هوست ییهراج لئاسم زکلاي یوتنلراپ کسا هنیاق کی
E e نالوا مزلا 



 — 2085 بس

 تابا | « اکو لدار نوک و «هدنالعف 6 هک كم د .ردش مهلا

 تابا | نانولوا ارجا لاحرد دوخای . ردشسهحش كنهموم

 . ردهدمع ولوا قیدصت هلا هموم

 ۳۳ ۲۰ ینالازا كنرادتتاو دوش تنساراماق ماوع
 3۳ اتعد قرالوا لاس كنو و ندنلمعت كنار
 هک ردشم و و ردقوا یه راختنم . روبلک یرایا ندنسالافوح

 كمرب هساع یهحش 6 هب و عود ندوعود هل راضتنم قث را ۱

 راکفا )۳

 كي هیمومت
 تا

 هدتتسانم هلتسهطساو تاع و طم زکلای هلرانوا . ردلکد لباق

 .كنیشرانیلوا «هسرولواقج هباملیقص ز ا رب ناسنا .ريلالینولوم
 هسرزوا مالقدر هدكنسارقوههد لباقم هنسهعا دلو هقرتنا

 ک اح هنيه رابختنم هکنوچ . ریاببهدیا اعدا ینغیدلوا سسؤم
 ذوف بحاص تب یک یلوا هس زو قترا نوجما قلوا

 هنن هاظم كنم رلاضعا وتناراب دوخاپ كل دامام ندنف رط تاوذ

 تعجاص هنغلهبلع مظعوا كرابضتنم . رو هک یفاک قلوا لئان

 هد وتتلراب تکاب هسانسلئاسم قرالوایسهحش كبو .ردمز ال

 كمل دبا هشقانم هدهحاس رب کج هل هالک | كقلخ نوو لکد

 . ردشلوا لصاح ی روس

 یحنحوا كساشالقازوا كراتعاو دوش ندنساراماق ماوع

 «كع رک واقباحراج ییاقو ندبانایرج كنهممومع راکفا < یبس
 ینیدلوا كلام نوجا كمر دلي یمکح ییدر وو كمن دا رکفرب
 ييدسا زارحا هدنرزوا هسایس لئاسم هدنسهاس راهطساو
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 تابسح كتنراهلاقم شاب داراهنزغ یعو . ردنراع ندتک اح

 هسر ول واهب تیما یراق دل واز اح هدنص وصخ ءدافاایودیل ون ین هم ومت

 هنسکساتما كرلهلاقمو ندرظن هطقییاو نوک و -نوسلوا

 ردقو بسر چھ نوجا كعانظ ییفیدلوا شاز | هلتسا - <

 ندمیاقو ند نایرج یسالاغوح كرل غ زوجوا هکردراکشا

 هدهجرد لوص یتیرادقم ككراهسمک كجهلبالوا رادربخ

 تا و هتسو « ندفرط نکس رد قررا

 هرانوا هدنصوصخ كمر دل ےر طن هطق یدنک هدیداتعا
 یک تكنهحیک تد واوا ردهدکعا نامت راقلی الو لو ون

 نلکهعوقو ءیآرر ناب الب وط جک او ندا نایرج هدنتفو

 هتک نولو هدننامز یلاهوهق حاص یبهنربا « هنداح رب

 هرانوب راسو راهتیموق « رابولق «راختنم ذوف بحاص .ریایای

 ثكجملک كناراماق ییالود ندیآر کیدرو « راتالیکشت هباشم
 «راریل هدا هام ايو رده ی رل وعم دک لوا دوا

 .رارو ولو هدیاراطخا ۳ 7 دوخای « رارلبا عیحشآ ینوا

 هدننامز یناباا وتنلراب قحنا كرازلکنا ء وسور قاژ ناژ

 یماود نوو كنوتناراپ « ءرک وص ندنوا « ییراقدلوا رح
 هذخاّوم و . یدردبا اعدا یرلقدلاق هدنجمما تراسا هح دم

 نوو یک و . یدلکد وغود قترا هلس هدننامز تكیوا

 كنوتنلراپ رازبلکنا هکر دیالود ندببس و . ردشلک اي نولو
  كننامرف كقلخ . ردراشم زاو ندکمهتسیا یدادتما هتسر



 كي هعق و و

 ییایهاظت

A2 11تست  

 ۔وق هارحا عقوم هکردو زکلای ناه ناه ندنناحالصا یتلا

 ا نک ردق هب ۱۸۵۲ ند۱۸۳۲ «سکعلاب . [۱] ردشمالو

 ییدلیدشیا هدفرط یه یرازاوا كرابحامرف « هدنفرظ هنس

 هنس ترد یعاود تدم یطسو كرلهعیرشت هرود « هدرلاربص

 یطس ورا وتنلراب ا وص ندنلسمشآ كب ارقح هد ۱۸۳۸ .یدر وس

 . رابداشای یا زونود هنس ترد قرالوا

 یيدسا لاقتنا هقلخ كرادتقا و ذوش ندنساراماق ماوع

 هدوتنل راپ تح « یو .ردیللب ندرلتمالع قجهاملادلا چیه
 كرلاعا نالو عوقو ه « یرکف كرلمدا یهدقاقوس » هلي
 . ردقو یش رب كجهرتسوک ردق یسها رارکت قبص قص

 «ینبد وقود هرانوا كش نالف «یراقدقروق ندش نالو كرلنوب

 كرانوا كسلحم .رورود بونولوا اعدا یرلکدهتسیا یش نالف

 کەدقاقوس » ءو .رولیدبا ملست ینیدلا هرابتعا رظن یتاعلاطم

 تروص هللا تمکح ای و هبرج « هلبا نافرع و > كرامدا
 ندن رلاع ولو زه هدرادقم هلضف اهد ندرلئوعم « هدهصوصح

 ! رردقازوا كب ندلاک هجرد و سکملاپ . روبهلک یرلیا
 قرالوا یسهوع تیرشبر یطسو یزبت « مدا یهدقاقوس »

TAكى هبعی مشت ةرود «ماعیأر نر  
 ا ا رو «یاواسم كدرلهرناد تابا .یسهقا ماود ر

 یسهل رو تاص.صخت هرلث رعیم « ىلوصا ی یار < یساغلا كنطرش

 رم هرلث وعهو یاود هرس 4 كى وتن ا هکلاب 0 نوو

 ۰ ردشم» ال دا لاصبا هلعف هحاس ی ط یساطعا
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 هرزوا قلوا رم ندرلالادو یمظعا مق .ردهدتملمال] وق

  ۷تقو ییدتسا فیرعت یرلوتلراب یرصع هل راعماس نولم

 یساراماق ماوع . [۱] ردیش رب یک مدا کیدا ثحم كليالراق

 كرانوا یرلانا هراتعارظن ی « رلمدا یهدقاقوس » كنساضعا

 بختم ر یحاص اکذ هداعلالع یرانوا و ندنرلالوا یریلتم

 روینولوا نامخ ییدنا تمن ندنرلهعا یتلت یک یسهوع .
 یخ. لام فان موم راکفا رک تیر

 رد دک طی رافتلوا
 نلیدبا دیأت و لوق ندنفرط ماقم كوو لا نوکوب

 ی ردا لیکشت هناشن ر هتناسحو راکفا كیامز هدتلسم

 یکی مهم تیاغ «ندانا تلاکورب ندتلم ءوتنلراپ «هروک هکلسم

 هرابتعا رظن هدنروص یصخش . زاماپای نوناق هدنقح هلئسمرب
 مخ س ) یسکلد و هدا لس را نر یا

 هب هه رظنو .ردشط دا هشقانم تدم نوزوا هبرظن نداقلت هيد

 یتسافعتسا E ك دک ی رظن هطش «ثوعسر و

 « یدرد ااضتفا قلا هدند روح كم هتسیا یا ا راو كمر و

 تابا ینعی ییدتا اغا تلاکو رب كنوتنلراپ نونو طقف
 "ندلافتشا راهم سهل دیا ضررع و ثح هقلخ هدهمومع
 یسایس داملا رب یلهکله هلبتقو یرکف ینیدنولو عون ًاقالخا
 د.لوت اربخا ك. هلئسم یداصتفا هام عم .یدرونولوا ییلت ۳

Latter Day Pamphlets : The Stump 0۵۲210۲ ۲۱ [۵ وص و  . 
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 یسوتلراب كنامزوا روفلاب رتسم هدنحماوتلوروک و ناحیه يیدسا .

 باخنا هلسشالود یاس یسهراحم ارفا یونج نکلا
 كل دبا هفت اوم ندندّمع كحاص یالود ندنکیدایدبا

 كنهيادع داوم [۱] رار هلک-ا در ینساعدا یحملک مزال

 نلک مزال نوا هرک اذم رب هدنقح یلاخدا هتکلم هحتسبرم
 ییدرتسوک نوا كوب . یدرتشوک تمنام هنصیصحت كنامز

 ندهعا ضرع هقلخ هدهبموح تاباخا ر كنوتنلراب هدبس

 هبهبساسا تالبکشت یبهعر و رارق هدنقح هلئسم و ۲۲] لوا

 ۳۳ مدیا لح نوا سلم « ندشیداوا رام
 ندنکیدمهداروصت تسانمر چه هدقمشاغزا هلیسهرک اذم

 ۱۱۳۳ | ید ررع

 رسه « تفلاحم « كرهدبا دانتسا هسا ر E کو هن

 هانتسا هدنساراماق ماوع « هدیرانامز كل وص انس هنس اق لر وقلاب

 ینکیدتاباجحما یسهملنکح كلروفلاب رتسم اعر هترنک | یيدتا
 ماطر یمسق نلک هعوقو هکنوح . ردشُما اعدا لا تاعفد

 ۳ اإ ا0 یمنها كتکلم و وفلایرتسم تاباخا
 هظفاح یرادتقا عقوم اغر هطئارشو لاوحاو .یدرارو هللوس

 4 02611 OTT TTTف ۰۰۱ ۵-۱ ٩۱
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 3 ولوا اع دا ییالشا لالخا ینحور ك هساسا تالنکشت هلکما

 دقعنم كم وتنلراب ۴ هدنن اهم يناس ۱۹۰۵۵ ۰ ۱ ] یدروب

 عقوم هدتعصووت < یسامعتسا كر وملاب دتسه "قلب اه و کا یدال وا

 بسانم ہدلاح یه هدهساکد مزال لاحهمم كما كر یرادتقا

 اض را ها5 یلوا اهدار ی دزو هنا قارتعا كتنحالوا
 تموکحر لتوق دوخاب ندراکفا فالتخا یهدنسارا ی

 هدوتنلرا  طقف . یدراشملکح ییالود ندننالکسشم كاع
 لوح ی شک هعوقو هدقلخ تاسخ ء نوهعا بافق یوگا

 هنکیدتسا اّفعتسا كنهن اقر هدنروص كج کو ز وک یک هدنسهحش :

 ۱ . ردقوب لامر لا اهد راد

 ندا تلالد هنعایض كنرادتقا و ذوق كناراماق <« طقف 7

Aییدرتشوک هت رام رک اذم وتلراب تاقلخ ءزاما مهم كا  

 «اراماق « هدرصع ره رکن نوا . ردس هم هلفعض ث هقالع

 تموکح «نوک و .یدربشبلاج هغلوا عنام هنرشن كنارک اذه .
 .رد.دکل دا عبط تارک اذم وب هحنیجوم هلواقمرب دقعنم هليا

 هدحوا كنخانوزوا هدهمانطبض « قطن ر چیه ًارظن ههلواقم
 ندرلثومم نوا كنوا . [۷] ردقجهاملتلاصق هدایز قدر

۱۲۲ 0 ۱۰۱ ۱۱ EO 
: ۸ ۲۰۱۸۵ ۳ 

 یرلقطن كن-اسور تفلاخم و كرلرظان لخاد ههنیاق [ ۲ ]

Parliamentary Debatesكراثوعبم هقشاب . روتولوا رقت ًانیع هد  

 تارک اذم
 هن راطبض

 نلیرتسوک
 کلی هقالع

 یسالازآ
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 هکمرتسوک ردق ینیدلوا نکم ییرایدنک هدر نخ یمظعاممق
 هرانزغ كنم رلکدهللوس یدنک < راثوعبم « طقف . راربشبلاج
 ۳ اردا .سح:وزرا رم یاد هکمروک ینکیدک

 وتنلراب . رواعارواد رکثهاوخ ردق و هنموقوا یرانوا

 نوزوا كنىراقطن وتننراپ رلهسمک نایب هلال یتاعوبطم
 یرانو كنراربدم هنزغ « ینغیدلازا یلط یرشن نوزوا
 نک هدهسلج هنیرب یرازوس كراثوعبم ًاضعب تح یاملاصت
 تمفنم قفاوم یی همتا هیریوصت "اسم رر رعشم یلاوحا
 : ردراو یبس کیا كنوب ۰ [۱] رارویلیوس یترلکدتبا یقلت
 ندا كارتشا اکو و ینانوزوا كيارک اذم < زس همش «یسجرب

 « لاح و « عبطلاب . ردیلقوج كرایطخ ی هدهجرد ینکیا

 «یسحنکیا .رویتهلروک ینسوزرا قموقوا یارک اذم كقلخ
 كلحهناکی یکیدلیدبا داربا كراقطنمهم ندنفرط یراسر هقرف

 لئاسم كنساراماقماوع «یلصاح .ردسامالوا ترابع ندوتنلراپ

 قاخ یتش اف هلبراتعا قلوا یادیملو و كنادقام دناعهب هم ومع

Platform Eهردشلوا رادللخ هلا یفاشکناویر وهظ  

 دلانود قام . ریلیدبا جرد هدنتبسن ناماث ًابرقت هلتیمومع یرلقطن
Parliament (13001 0۶  ) بابر تقد نایاش هدنقح یسیسرک تاعوبطم 

 . ردشم زاب
 كنوسلوقنو هنسهلاق« كرهنک دهرفا ۲ ۰۳۱۰ «دلانودتام [۱ ]

 یسهنس ۱۹۰۵ 6 Contemporary ۷ نکقا هدهاوج ییدریو

 ۰ ۵٩۷۷ 6۳۱۹ 610620۷1[ یرلهخ.ن ناسو ترا



 E زا

 كنسيس رک قلخ ندوشوارب نوزوا ءینداع كمهیوسزوس هدراعاجایمومع
 یحی رات اک ردق ههجردر هدی رب روا ناصع رج رك قا و

 < ناتعج یاس كلبا مرد وص اعد وار, ۲۱۱ را
 مظتنم ینو ہلیدیما كنا ارجا ىو .دیززوا هتل

 فلاح « هدتنادب . رایدسا لوق قرالوا یسهطساو كىرحتر

 كالالتخا زسنارف « طقف .یدرارونولو رضاح یراسر هقرف
 ندنفرطینص هلم هصاخحاب رلعامجا یعومع و ندنفالشا

 و . یدنولوا ات هدتهام ر راکشاشتعا رلنو و یدلیناللوق

 N یدرویلیای تاسقعل هدنملع راندا كارتشا هراعامجا

 ردق وا رلنولاق و . یدولوا لوق ران ون اق نوجما ىرلهل ربا
 یعوم چیه قترا هدنحفنالشاپ رصع یسهنرا هکر ایدلوا روم

 ضمب « هدننامز تابات ا « زکلای . یدرواعولوا دقع عاهجا

 . عاهجا یو۶ تقو یرلکدهللوس قطن _هتسرابختنم رلدنمان
 هلا تاعفد . رلیدیا تقوم یرلنو اق ازحو طقف .یدرولیای

 راعاهجا هدنزاهصاف تبرح ارے شوت 8 تبع عقوم
 یسحنک وص كلا راصوصخ نوناق و . یدروبلک هعوقو هن
 هد ۱۸۲۵ Six عام S2 ۱۸۱۵ نالوا یرومشم كا و

 یی كنیمرک یون « هرکوص ندگرات وا . یدرا هتساپ

 كرافص نو و :ردراو یز فصو چوا هک ی دلوروک یناردقم

 Piatform : its Rise and ك] م1101 رثا یبا لاه دنةح هلتسم و ۲۱ ]

 . رد 95



 و 9

 هدنهل تاحالصا

 ییاکرح قلخ

 ست از نیا

 ر ناعم كرەرتك هدوجو همومع راکفارب عورشم ؟؛ یک ارتشا
 شمل | هتل | تالیکشتو مظتنم هلیلما كامل های هبسایس تاحالصا

 رهقرف یراقطن یعوم كن-اسور وتنلراب ؛ ترعو دهج ر

 یرلهّعا لامعتسا کا یرایمص مظتنم كن هلداحم سر

 ۴۰ لوا زار ندخراب وا « هقشاب ندبون . یممعت كدام
 اغا د الصفم یراقطنیم ومعو یرلعانجا هدرا

 .یدشع را هدیروص سوس یسما E ه دنس هب اس 2

Eكليا كەرودوب یتیدانوا لوررب یلساساو مهم  

 یدلیدا هرادا ندنفرط قی كللوتاق هدادنالرا تکر ح

 .یدلوا رحم هنساغلا كنت.اها مدع كرکلوت ق هلسوناق ۱۸۲۵و

 مهم اهد هدنقح ییامعتسا كرلعامجا یعومع هدءرتلکنا « طقف

 ناولو قفارتم هتناشقانم كنناحالصا ۱۸۳۲ .رددوج وم رالاثم

 ۱۳۱ یو رسا مدح مدضاسا و ناحیه

 شهلوروک چه ودق هی | وا «یسیس رک یلخ . یدلیدبا دقع

 هکر دا راتعا ۳ ۱ وا لات ب و فرش هدهحرد

 ۱ ام اق ها سح هدهبموم اخ هدمرتلکنا « هیسرک

 یسهادام تاحالصا .ردشءالثاب هکلرتسوک یمهلماعم توق ر

 یسالوا شا تمدخ ههر یتعقوم كرلرظان هصاخاب هدسانا
 . یدلیدا رده قباحراح یتیمهاو تمق كنسرک_هدنسههاس
 .یدلکد ترابع ندتمدخو زونه یسهفشاک تفص للشاب كا طقف

 هلیسهطسا و كب رح یتاخ ءهصاخاب هدنفرظ هنسشپیعرکی بقاعتم
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 ندراعایجاو نوجا قّقوص هنتقدرظن كنوتنلراپ ىرلهحال اطر
 تاصوصخ نانولوا فیلکت یدباهساملیای هل و .یدلیدبا هدافتسا

 تربع ییا نالیای هلدصتمو .یدقجهباعل | هتمهارظن هدچیه
 یوناق یادغو » نالوا یسحر . ردتقد نایاش كم هصاخل اب

 كنبراسر « یتیلمکم كنالکشت «یناکیرحت « یکلرب رارادملع
 تربغ نوت و .یدتا نارتقا هتقفوم هدنسهاس یتغالب و یسناجم

 هدعلاط هدنامز ینبعو یدلیریدتبا زکر م هدنرزوا هطقنر په
 فرص 6طهجانداف كراسحامرف یا . یدهللا ىد راب

 ندننیدالوا اح یناصوا زمکیدسا ثحم «و .ردنربع یرلکدتا

 ۳ یعوحر ندنراتساکش دا راحشام رف .ردشلاف مقع یالود

 ردد یلربغ لوصح آل و هدهسراشل دنا نمطعت

es 
 هاصف اهد ا 7 یساسؤر وتنلراپ « هداربص و

 فاشکنا كدا و < طقف
 هدنساراماق ماوع 0 «تد .یدلکهعوقو هدنروصر یګ ردن

 ندن Reform 11 واق o «هدناملعف . ید راب وس قطن

 هدجراخ یر چیه ناه ندرارظا ءردق هءرکوص هنس چاق ر

 .رداشتسم غلیاق زکلای ندنو .ردشمهعا دارا قطنرب یسایس

 «هقام عم .یدر وی دا قطن دارا هنس راختقنمو هن رلرادفرط هدوا

 كرظار قرالوا هعفد كليا هدو .یدر و قطنر هدتومسلپ

 .یداوروک ینیدنولو هدنانا هدنجما قاخ هدنقح تسایس یحراخ

 رلرظان و یمرک



 — 5۱8 تب

 هدسهلئسم یتلهامدع هارلکلوتاق كتموکح ء رك وص هن ب
 تاحالصا . یدنولوا نالعا هدتفارض ر ییدّتا كلام لید

 قوس کما داععا اهد زار هملح یر رظاب 0 دا

 «لسور نوج درول هدنساننایسهبموم تابا ا ۱۸۳۱ .یدلا

nنقطن یعومع كليا صوصخ کما تمدخ هما غور  

 هقطن وب راغنیتم نلیدیا دقع هدنکلع نوتوب . [۱] یدهلیوس
 ۱9ت غ درول < هس قع :رلیدتنا لکشت سکعمر

 و طقف . ىدا ثحب ندنسهینوناق هال تاحالصا هدنتفاض

 ا مدنفسیساسیدنک نوجا تموکح كقاض

 وا . ردءرک وص اهد یسهمیا لیکشت هلیس-و رب یونعنع هدنقح
 هلقلیالوق كنهنساق یلوصا یمرک یعومع « ارابتعا ندخحرات
 هداحوقسا مافور درول « هد ۱۸۳۵ ۰. یدلوا عر رهظم

 دابر ینسهیسایس تابح و یدتیا داربا راقطن زستیقفوم ماطر
 یلاصفا بیس یدنک نرولم درول ءهرک وص اهد زا رز .یدملبا

 6 هحنلک ءرادتقا عفوم » لی . یدشمقلاق هحاصیا هدقطن  ینلع

 . یدتسا حاضیا هدقطنر ييدتا دارا هنراضتم ینما غور

 ۳۳ ۶ ۵ زا الرع تا ینیسرک یقلخ ٤ یخ

 هداعا هتناکرح  لئوقوا و كماغور « نرولم درول هکیدتا

 .[ ۲ !یدرو هل وس ینغیدل وا مس ومر یورو كب كنامز قرابولوت

 ۰.۲۸ «دلحیجم رب « یایح كلور .وح درول : لولا و [۲]
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 راکفا « یساسؤر تفلاخم مه رارظا مه ء هرکو ص ندخراتوا

 ندنسبسرک قلخ نوجا بلج هنیرلاوعد یدنک ییهموم
 ۰ ردراشعا هدامتسا هدیر وص یاد

 تاقبطن هدهدار ون «هرزوا یلدا وا داتعم هدنتساس هریلکنا

 كيهحلارق نوتسدالع هد ءهکنوح ..یدتنا مد هنایرظن
 راقطل هدنحراح یسهیاعا )د یدنک ابار هن راطخا ر

 یدروک روبح ینسیدنک هئرذعم نایب ینالود ندنکیدرو
 هقشاب ندسقعل هجهداس یلاثء نلیرتسوک ندنفرط راراکهظفاحو

 هد ۱۸۷۹ « طقف .[۱] یدتبا ناب ینغیدلوا شاعاب یش رب

 .یدشمر و هشت | یتکلم نوت و هلبالادج ینیدجا هدناینولدیم

 سا داریا هلبتفصدمانرب هنفلثوعبم كناروا جن | ییراقطنوب
 ۔هدنا رشن یرانوا كنرلهتزغ كتکلم نوو «رار هلقلوا

 هقبقط |یف رلهنزغ هکل صان . یدرویدبا ديما زسههش یب رلکج

 «نزتعراه درول هکردهداریصوا مات . [۲] رایدتنارمشن یرانوب
 ینقاو هقالع كقلخ هدایز ندنرلءرک اذم وتنلرابراقطن یعومع

 . ۲6 « دل ی ۳ « ییایح كيوت-دالغ : یهلروم [۱]

Democracy and Liberty تیرح و یسا رقومهد 16010 قە [Y] 

 )  ۵۳۴ینتسایس « ندنوتسدالغ ه دنعمط تورا كن رتا ) 4و یک یجم

 فوج كب یت داع كا حاضیا هقلخ هو عود ندویغود هدرلغنیتم كول وډ

 نامز ییدتبا ثح هد < یسیمر كننرارظان زملکنا شتا بیقعت
 ه والع هد یرلزوسوش .یدروبلوا شا هدافا ی همل اطمرب رشم كب

 صحنم ك رظابن رم کسا دوځاب كاا 1 كوب و » : یدرو دا |



 ب۱

 كنیسرک قلخ .[۱]یدرویدیا نینو ردق : .ییکیدتا كبرحت

  باسبتک | هصوصحم تمق ر هر ندر نوجا یساسور هقرف

 یوناق یادعو سکعلاب . زروسمهتسیا كمهلوس کسا

 اعد م ییرک و هدتادب هرئاسو رایځتامړف «کلر یرارادملع

 ۱۱۱1 2 ار تس وع نامه نام ا يد راش ا تعجارقوح

 4 رف « ر قلخ كوو 6 اراتعا ند ۸ تک

 .یدراشلک هلاحر ناهناه هدام ولوب طوب ص هنت ساس

 ۳۳ ا ت یدام یموکع هدا رقوم ود ز .یقیفح
 ثكياکب رج « هلع ءاس ا نامأت هدناف رب لوبو قار دلا

 ۱۳۳ ۱و 1 ردوي کا یلح عآد یسماخ ییبط
 هکر دشلربتک هلاح ر كنها مه هد روص تص ردقوا هل را هلتک.یتاخ

 هداراماق لاحرد كنسح هناقح هادم هدروص یلتوق كقاخ

  لخاد هیاراماق کر سح و ..ردققم ینجالو نکعیر
 ۱ وقف کنوح وا وا سوتی رب ,هسرولوا
 كن هقرف رب یب هدّسا دب و هس وا شلون دوحو هدنحراخ ك راهقرف

 ندرلهقرف ك وب وب هک دتا فاشکنا لس هسر و تبسس هناکشآ

 رب هدنسارا یعارغورب لرانوا و ندقملیاق هننایرج كبر

 هدح راخ هلرل هلیسو ردات كب قج 1و هنسەمت | قطن دارا هدۈتال راب

 فرط ر اماع یهنعنء عدق ن نرتسو ۲ موزا هتسم هليا باطخ هبحو هقلخ

 هدنرزوا یاراماق ماوع ه دتقمشح یردقو دوف كنوتسدالغ € یدشعا

 ۱ .یدرویدنا ثاعبنا هدند رلقطن یو ردق رہ 5 یيدتا ا رحا

IER ۲۱ [۰۳۹۱ ء دلح یج ر < روس دنا لق  



 دو و

 هدهلئسم نه ندا ساع هنتسایس هقرف . زامالاق یلاخ ندقلو

 .ریایرتسوک یشراقهس راقطن كن راس ر هقرف هقالع كونو كا هسيا

 رادتقاو دوه کنوح 6 راردب رلرادملع كم هب رام رات وا کنوح

 ییدمش هحنلک هزازبها هدنقايب صاقر . ردراهسمک یحاص"

 كلام رانوا هن وادا :قمراقخ هلمف هحاس نراب  یراهلاطم
 ر

 هلماکتر یعسطكب یلوصا تباطخ "یسرک «هلتروصو هتشیا
 ماطر زا یرادقم «یاباخم | كنساراماق ماوع . ردشلوا رهظم

 یفداصت جنا كمهیوس زوس همومع هدنولوب هدنلا كرلهسمیك
 كلغ مدنقح تیاکش وب ابو وش .یدرلسالوا ا اغ نزول

 هدرانامز ینیدلوا لباق كتا كرم هداروص نرد یتایسح

 یوتن راپ < یوصا و رانامزوا . یدریلس هب هلکب هداف ر ندو

 لاا دک ومد زا وتنل راپ نوجا قمالروز هفع ايیثرب

 قرالواتق.ةح ر امسق زمکیدیدو هرکوص ند ۴۷ < رایدتسا

 كماخح تاباحا 6 یار قح هد ۱۸۶۸ « طقف . ردشعا ماود

 یساس هحالیدا لیمشتو عیسوت هدیروص قجالاف عبا هنهح و

 هساع هللا یسهلتک قلخ كوو نوجا هسمک ر نالوا یرللما
 قلخ هراح یا كا هدنوجما كلو . یدلوا یرورض كمرک

 یرالداجم تاباختا . یدنرابع ندکمتا تجار هنسیسرک
 لاح ر یعومع نوجما رادزعا یلوصا كمهالوس قطن هدنساننا

 قماقارب نادىم هنسهعوس كنوهلا تقادص هبهقرف . یدلوا
 ۲۷ : ییکاح كن هرتلکنا

 دارا هقلخ

 یداع قطن

 یدمش

 / ردشمشلیم وم



 «یسیسرک قلخ
 كن راسب ر هقرف

 ینرثآتو دوف

 ردشع | هب وش

 ۱ ۳ ی 0

 یتدام قمر دنالناح یرلنوت هدهدرانامز هقشاب رلثوعىم « نوحا

 تاقالم هل رلختنم . رلیدالشاب کا بقعت هدایز اهد هکدتک
 رومشم .دنفرطیه كتنکلم ءهصال اتو رلیدهللا تعجاصم هنلوصا

 یتسهراح كما دارا راقطن كونو ًاباطخ هتکلم نونو اسور

 یاد 1 كعا باطخ هبجوت هقلخ هلع ءان : رایدهلبا لامعتسا

 ندا كیرحت قاصو هقالعر یانثتسا . یدرک هنلکش تدامر

 .رو ولوا تباعر هب دعوت هن هل هسالوا دوج وم هرضاح یر

 -ارقومەد « نوک رب «لوا لیخر ندو «لوول لسور سعهج

 ینغیدلوا تراع ندموکح یارجا هلسهطساو تباطخ كنس

 یتسدکج رامدآ یسایس یلیمشت كيآر قح . یدشمهلوس
 ینوک و .ردشلوا تسهدتسل كو ود هک زسهشچسیه هکمتشو هک

 هلتقو و ندنرهمهلوس زوس یالوق كرازىلكنا دهاشمو ققدمر

 قاوایسهطساو عانقا هنر راه نطنطم نایند تباطخ تعنص
 . رشود هر ندنرلها تعحارم ههتکنو تفارظ هرزوا

 یساسور تفلا یهدوتنلراب هلرلرظان لخاد هب هم اق « مویلا

 هدنساننایبطعت راہ كليا و ورضود هنسراتاهن رام كوص «نوجما

 . ردشگ هنلاح تداعرب نعوم كنا دارا یسهلسلس قطنرب
 کنوح .رویدا تمدخ هدیزت یتردقو ذوفت كرلنوا تداعو
 .ردرلنوا رلهسمک هناکی نالوا لئان هدنروص مان هنهجوت كقلخ

 ۲۱ ۲ اذم ی هدوتنلراب هسرلیدىا اشسا تاناي مهم ضعإ

 ینع 2 یرلهلاقم شاک هدرا .زاموقوا یسهفاک كقلخ
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 هلبا یرابختنم كراثومم . ررع ندزوک رلئراق یهدرکف

 هحیلشاب طقف .رونولوا ثحم هدرلهنزغ ىلع قحن | ندنراتاقالم

 هرزواقلوا هدتمسور زا اهد لابو یراقطن یعومع كرارظا

 یرلهنغ كنهقرف یبا یرلقطن كنساسور هحیلشاب كتفلاخ

 [۱] ۰ رونوقوا هدفرطرهو ریلیدا رشن "الصفم هدندنفرط

 هلتسن هنساراماق ماوع « نت قلخ « هقشاب ندو

 هلعف هح اس لاحرد رارظان .ردلباق قعاللوق ناسلر تسبرس اهد

 یهعا ثحم هدنساراماف ماوع ندتساس ر یرلکعنهب هجا لاصبا

 یو هدنما یاخدزا ك.هبعامحا هرودر <« اتاذ . زا نم هتل كى

 كن هلربح رتتسم . رازامالو هدتصرف یالوق یالوق هغعای

 ر یعومع هدماخنیمرس هدلکد هدوتنلراب یالب هفرعت جرت

 قلت هد فداصت ر هحوداس یتسهعا حاضیاو طس هدعامحا

 رارظان ء تح . ردیناباحشا رب كنامز هدایز اهدو . ردیلمهخا

 كوص نک ریشبلاج هفلواعئام هنیرک ذب هدنساراماق ماوع كن هلثسم
 هللرارحو قوش لاک هد رلعامجایعوم كعوضومر مهم هدهجرد

 نایرجت مو .یدروندنا لکعت هرظنمر برط ی با

 قلخ .رایاهاوا ی راهاشن كدودح ییدزبح یو كن اب داح

3J Contemporary Rogie e aS۱۹۰ ۵  

 كي هبسابس تاوذ هحیلشاب گرلهرغ هدنسهخس ترام یسهنس

 . رو هل وس ین راکدمرو تیما ردق یسکسا یثراق هنرافطن یومع

 هدایز اهد هکلاتحا یدرلهسالوا قوچ ردقوو نوزوا ردقو رافطن و
 ۰ یدقحالاز آ رلعماس طقف « یدرلقحالو ءراق



 یداوف

۱ ۶۲ 

 دادن "9 شرق E ید ھا هدكف رط م

 4 .ردلکد ؟ اح 4 e كا راحت رکاب

 4 هل تفص یسهر E نادم كى ەم وم اف هدیاطخ

 EE | مق هر كلا وعم سلح < ردو هب هحرد

 یدن ۳ ی راتلوُئسم نو و كسهراداو قوس كاا لم

 هدهعرد ا هدالکو لدس كح هلک و نایالب وط هدب ۳

 هاراقطن نلیدبا دارا الع ندنفرط رلهسمک نالوا كجءدبا
 ۱۳۱ ا کنساسناحو ییشهبرت كراش یک

 كنسراهلداحم تابات ا زکلای لوصا و « هقشاب ندنو . زامالاق
 ا ll . ردلکد ی راح هدرلهرود توق وم ییدروس ۹

 کلر یرارادملع یو اق یادعو هدرلعایحایعوم .ریلب دا

 لرارادہاع هلرارادفرط ینعی یلقلبشراق یکیدربت هکر هی اوج

 14 ا ا ی وصا یرلهعا هشوانم مو هات هدارا رب

 نبمأت هحبش ینبع هللا هطساو رب هقشاب هدهشماعازاق تیقفوم
 هنس yy هد رلعامحا فاتح «یرلس رهقر هکنوح .رویلس هل دیا

 E صد قلح ص29 . ردلکد ین هک یرلعماس ۰ رارویر و تاوح

 یلقاص تاغ « یساس 6 نەم یر اه رس ۰ رو وقفوا هد یهعفادم

 ۱ «نیسراب - e E وام ءنو وارب
 < هلداحم ۰۲۱ ] ردشع اضیع هتفد رظن ییا و يهدنلوب كم ا یتلت

 قصوو NSS Oy زرا و کا هدایز ن ند ر سه كیاسد

. ۱4۵ ۰ Popular Government ۲۱ | 



 ۷-2 تب

 یمن و یسلقارم لا كننراتساس اد نرو نداد 8
 یکلغ و راندا هرادا E : ردهدکمربتک هللاح یالوق كا

 كادي هرادا ةت هدلاقتسا هدپولوا شما هرادا هدضام
 لتلشراق هدنفرط ییا كهصامر ا ا كەس رلتالوا

 هلصاف الب هتیرلهلدام ەدەدنىسقاىتم مىق كىەنس . رلردىا هلداح

 یک ینیدلوا هدنسسا رقومهد هننا . رارلیا ماود هلراقطن یعومع

 زارح ارت یک ادهدنسارآ یزامدآ تلود بقر راش فک ٠

 یعومع A SSI ha رارون ولو یح ریس هدنسهلدام قوه

 هح هداسردق هر هديا توعد کمر و مکح ی رلیدن تابا ارت

 هه کلې یرارقتسا كتموکح . رارلاق هدنلاح یری رب
 کا هشو كرم ینسح قارادهقالع هراشیا یسابس نداع وق

 . ریلیانولوا روصت روز كب مسبسرب یلتلباق اهد ندیوب
 ثمدج هه نسهر كضتم و < طو

 قرامس 6 | رظن هتاور . ردلکد قو هد یم کله هدهسردیا

 لقرف ندننایزم یمدا تلود فاصوانالوا مزال نوجا بطخرب

 فلت لباق ربغ هلیرکیدکی كفاصوا عون کیا و یک یتیدلوا
 هدنروض یگاد. « هسرتارا یسورظود . یدرابوس و

 فقوتم هامز ر نوزوا ینتروبحم كما تاروصت عیدو هقلخ

 كل بیا تنی با ی زر هرجا ون سا
 قلخ ماوع. ندامالشاب کلوروک مات کنوح ۰ ردروز كب

 د و هد E زامهالک | یلاما و تاروصت و

 قجهاء اي یو .ردروص کمر دلی هحقحا یدصقم هقفده

 یرا هکر



Def EE 

 ۰ LL نوو كنمدآ ۳ . رشود زا كل دا

 !زییف بونهلزبایف «رامخت یکیدک | .رونولوا دیقنتو لیلحت
 3 عانس .رلیراقح ندقارب وط لواندنتوو نوجمایملشالک 1

 ات ۲ تک رس 3 كج هاب دنا بیوصت لاحرد ندنفرط قلخ

 ا وار ندرولب «یلصاح .ردا سح نالمر یلتوق کما

 ر تقد نایاش كب ا بلعا ء و راش
 ۷ x E یحطس هدلاحه هدهسرولوا ك٤د

 و ۱۳۲ ك قلخ « هقغاب ندو
 2 کک ا ر لک نوجا یتش هوکح هنباق
 1 i E هرارظان هششل هوق هد ساس یم ۳ مهتسبسود

 ۹ عقوم كننیاق هسا سا .هلتسم ندا رره هدهبم و تابا ا

 i . هتیرزوا یبیسلرب ینید ولو تراع ندنغج هاملاق بولاق هدرادتقا
 e راکج بروس رله هقلخ رلرظاب کو لاح .ردهدکمنا دانتسا

 لکدتىا قیطت را هرهشال یرلکح هدا عیدو هب وتنلراب|

 ردراشم همنا بیقمت اءاد ی دام قمر دشال رارق هلا تقدو اب

 1 2 یيدتا 3 هدزعامز د قا 6 وبلاح

 هیات دا ۳ a هند اق 0 و هدیادیم

  eكدلج ۳



 سرهف

 باب یع وا

 هوم هم  یلوضا تاعا ی

 باب یحر نوا ی

 4۱ رلهیعاتجا ةرود - رازابتما - زامالوا اضعارلمیک - یساراماق ماوع

 باب یجنکیا نوا
 :I ET سلح .- لوصا هدنساراماق ماوع

 باب یجنحوا نوا ۱

 یرلهحال نولاق یومعو رلنمجنا - لوصا هدنساراماق ماوع

 باب یحدرد نوا

 تاباسح و یرانواق هیلام - لوصا هدنساراماق ماوع

 باب یجنشب نوا

 هر .اذم:تاقت - وا هدنسا راماق ا

 باب یتتا نوا ۱
 یساریص گرلشیا هدرلهسلج - لوصا هدنساراماق ماوع

 باب یجد نوا

 یذوف و مکح كى هني اق هدن و زفآ یساراماق ماوع

oV 

۸٦ 

۱ 

4 A 

۷۹ 



 ی ی

 E یهدنرزوا هند اق اسارت م اوء

 یراتایوتحم و  یرلاکش  كرلنواق

۰ 

 باب یحزوقود نوا .

 باب ینمرکی

 یساراماق رلدرول

 یمارابق رلدرولو هنب اق

 ی ( 6 | یمرکی"

 باب یجنرب یعرکیا

 باب یجنکیا یعرکی

 یولاق ۱۹۱۱ و یماراماق رد رول

 تکسلمو هنیاق

 باب یجنح وا یہ رکی

 کوص كدلج یجب ۲

۲۷۹۰ 
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 هم دمم

 < تسوصم ندراتنصراص ییتدش « ماود تدم نوزوا

 ء یس ونمو هافر كقلخ « یسهظفاحم كماظتناو نوکسو كنوناق

 یهدنرزوا یرلهمئوشود یسایس و یرلهمسّوم كراتكلم راس

 هدایند یتموکح كنهرتلکنا هحنلقاب ندرارظن ةط . یک رات

 هیلع مان . ردیتقدنایاش كا كراتموكح شلوروک ردق «یدمیش
 نوجا كما مو قیقدت هدنسهرود رب ناپراج هزوک كا یو

 ینوک وب ۰ زامانولوا دع زستمیق ته ر كجهلدبا فرص
 هکنوح . ردا لکشت هرودر نایراج و كا هسیا تعضو

 یمرکی هدنکلغ نووو قرف اس اره هد ا borough وراب

 قیطت ینلوصا ماع یآر ناه ناه یتام زلکنا یر ندهنس
 نامأت یراهحبتت كوص لا كنسارقومهد ‹ و . ردهدکما

 -رتسوک ی رل خب كليا هدلاخ ره هدهسلکد نوحایسهّما هئاراو

 قلخ هد دهرتلکنا هقشاب ندوب . ردهرود ر یفاک نوجا یسهم

EI TT 
 reas ا ور ردکعد یوکرب

 دوج وم ییانعمو ًارظن هز۶ع الیکشت مر .ردهبصقر كلام و

 4 ینس هج رملکن | نوجا ینحهامال وا لاق هداقا هلن | یر چیه ندحرل هلک

 3 مدلوا روم هغء الل وق اتع

E 



 E قد نا ها ایر
 6 ییطق و ردشمتا فاشکنا هد ر وص ر رح هداروا توت

 قوصم ندکعا ضراعت هللا یماکحا هیساسا تالیکشت رال
 قباطت و قفاوت عطقنمال هنطبح یتموکح كنهرتلکنا ۰ ردشلاق

 امام هللا طئارشو لاوحا یلم < هیلع ءانب . ردتوضعر ندیا
 ر وصت ینلاح ییدمیش كتوضعو هتشيا هدرتاوب . ردکنها مه
 . زرو هتسیا قعالک | یراتوق ندا نمت ینتنزاومو كنا

 دیدح ینسهوچرچ « ناسنا نک ریشیرک هاقیقدنر هدلووو
 ینموزا كملوحوک ینج رخ « یک ییدید دل بله رو <« كما

 و راس
 ا ع كلا ىح . ردنحاب ندنتموکح كنهرتلکنا

 0 اد اجو نما نالوا راج یلومشو"
 هژراتداعو فرع رخ « هلرلاتتسا .یسهساسا تالیکشت زیلکنا

 هلرانوناق یصوضخ یرلکجهلیب العا كب كانبرابناک هدب و
 . رر شملبعاد هسرزوا یرللو كر لرومأم و رانو . ردولود "

 یدج یرابسنر یعومع كتموکح طقف . راردیک قازوط
 مایف چیه هه رعت هدر ا و یرلنوا . رزعا لالخا هد روص "

 دح یرلهتسوم كىادالراو ۱ اد زکجه هما

 للم زکلای رلنوا رار هلقلوا تیمهاو تقد 1 هد راتاذ

 یراتمدخ هرونن یتیلاعف كتموکحو دوخای هحاضیا یتموکح ۾
 1 ردشط دیا ثح عوضوم هدنسهج راد



2 

aیراع ندنالکشم هن رار هلکط دبا دیدحت ردقوت عن و  

 هدحطس « هدیادم رلتوق دا عش و ققدب ۰ ردلکد

 فیرعت هدهقیو ر چیه یرایضعب ندنراجما تح . راردلکد
 او لناق كمروک یرلنو هدرنا رب چیه . ردشماعولوا

 ندرامدا . یشمشیراق CUE یرلنوب

 هدداهشتسا ماقم عش بحاص ر هیلعءانب . ردنکم كمنرکوا
 .ردهدنش رو كمما هاعتسا ندرلهرواحح ضعب کج ههم هديا هنارا

 هوالع هدنلاح طول هرلا «یتاصا كرامکح كج هل ر و هتروصوت

 یناصوصخ ییدنا ثحم كررحم لکد ندادهمشتسم نلیدیا

 كناوذ مق رب كوجوک نل هورغود ندوغود « ندنیق
 فلت و ندا رثأت یارجا . ریلیالشالک | ندنراتداهش
 . ردهلئسم ر شلاق هریدش یرلکدتا لصاح هحش ه كرلتوق

 . رلریلیهدما فالتخا هلی تاوذ فوقو بحاص كم هدهطقن ون

 . لدتا هناراو ربوصت هدلکش ییدنوروک هز یهحیشو زب

 هدلو و نیزرسکما جابتحا ضرع هتواعم كن راهقشاپ

 ردن و. ۳ شا نکم رع كما مایق هثشتر

 ینسهنارادتنم تایسح هناوذ فلت نریو تامولعم « ندیا عدرا
 بوسنم هراهقرف فلتخم .ردا هدافتسا ندهلسوو نوجما راهظا

 6 زا ناشلاح هدرلورادا ر هدنتمدح تلود اشسا

 راج هب < رای وقح نایک بوسنم هرانالکشت یمایس
 Eo . ردراشع | مدراب هدر رلتاذ یبخ اهدو

u ۳ 

a 



 ای

 هنسیدنک هدلاح یفیدالوا یرکد رب چیه كش رار وم راهرادا

 رو ا ا نارا هدروص ىماد یشراف

 ییدهتسیا كنا ضرع ینغلرادتنم ۰ ردرکشتم كى ه هلماعم

 < سیروم چیف درول « نةاربج فزوز هصاخاب و تاوذ

 رتسه « یهر درول « رولراه مالیو رس یفوتم « هلروم نوج

 ردناکلا ربس < رراف سع هج مایلیو بس « نوسیره قیردهرف

 < ساقول ريس <« قاللوب قیردهرف ربس « نوار سوهعراه

 ماهامارغ رتسم بو یهدس رتسم « تکنولپ یاروه ریس
 <« تسريح . و سالارف رتسم « ماغینوق مالیو روتقود < سالاو

 رتسم ندنکلر یلم راتسج راکهظفاحم « نوتلدیم یثایزو یفوتم
 وب ا ۱۳ تم ا اا تاعوطم لارتل و لاوس
 . ردنا رک ی رلمسا

 E TF ۲ روسفورب هله

 ندنن ونفلاراد دراوراه ««سنفهتس سروم روسفور ندنونفلاراد

 وراوم روسفورب . مرایارکشت ضرع هصاخ اب هور وم روسفورب
 كنرلاوورب عبطو كنادوسمهقشابندک دز وتامولعم ماطر هر رح

 تاعلاطم رادتمف قوح رو شم را ندزوک افطل یتمسق ر

 ہداق سم هر نوک ررح « هدنقوف كشر .ردشع ادرس

 یرامهتسس یسایس دارارود كوصو ناولو یربفس زیلکنا "

 نالوا یربهر و یداتسا رلررح نوو ندا ع و قیقد

 ثعا ضرع یب_راقل رادتم نرد هسیار سعهج مرتح كب



 یرله وشآ « یراتحیصن «یتواعم زملس قلورو كوا . رتسیا
 : ی ینسهفطو یحع دراب ا 9 هدنراضحا را و

 نوت و هرزواقلوا اتتتسم باب نالوات>اب ندنفلروطارپع ازیلکنا

 كباتک و راتسود ون . ردشمُک ندنقیفدن رظن كلوا رلاوورپ
 نداطخ قوح ر یررح و رلیدقوص هناکما راد یر رح -

 چیه را رکف نلیدا هعفادم هد راه و ۰ رایدتسا تناص

 نظ ردقو تجاح هکمهلوس ی راقدالوا لوئسم كرلنوا ندنرب
 یس راج لئاسم كنس راتسايس هفرف ررح « هدتفیقح . مرهدیآ
 < ردق یفیداوا لباق یتح « هکمهّما نایمرد رکفر چیه هدنقح
 . ردشُما تر فرص هکمەمەلىا ادب رکفر چیه

 م ولو هدناقفدو تایر راد هراغوضوم فلت رخ

 نوبدم هدینراق هغوج ر ندنسهلط یهددراوراه نالوا
 . شا تسوک هدراطو یرابضعب ندن رامهم كا كرات وامر رد 7
 3 تا ۰ زدشهامال وا لاق قسطت هنسهفاک یلوصا یع هدهسلا

 یرلکدرتسوک كن ەژەرغا چ وا هدناصحف و تاقیقدت یفیدبای « ررحم

 . هتنونفلاراد لیه موللا رائو. رتسیا كما رکذ هدیتواعم

 هنتکم نوناق دراوراه مولا هلا دیواد نوسیما رتسم بوسنم

 ندرلررح راس ساموت رتسم . ردرهووه سامو رتسم بوسنم

 ایم فورحو شریک ندنیاعم رظن یراهرقف نلیدیا لق
 AAR . ردشمهلا لو



 SS کند ین را
 ۱ هم دعم ۱

 درک ررحم هرکو ص ندقدلواوق هراشتنا عقوم باتک وب
 رابوتکم فاط رب ندرلتاذ ضعب ینیداعناط هلرک ندنراتسود .

 . یدرویلیدا ثح ندراقلشلک ای ولرود ولرود هدرلنو . یدلآ
 نلیدما تح هدنراجحما .ردرادتنم كموررح ییالود ندرلبوتکموت

 تا مواد یتساع ا تاحصصت یار ر كررح رلرکف

 ۱ ا ا كا مدرهقبلق ..ردشفوم

 .نوجما یسهشقانم كعياقو نالواشمتا نایرج هرک وص ندقدلزا

 ۳ اورو ناما هنع ای یتالیدعت یلساسا ندبا بجا

 هدنلاحطوتر ای هدرلر ییدتاقلعت ههطق رب ییطق هدرا عیاقوون

 . یدلبای تاحیحصت هدنتم دوخاب یدلیدا ثحم ندهلئسم

 رده هلقح كررحم ینسهلقتسم تیمها كانسهفرف یعاسم
 .« هدتیهام ر یعومع « هدناعوطم هدهرص هدارا راد هنکیدهما

 هقشاب بوسنم هنفنص هلع « هقیقل اف ۰ یداوروک دین ر
 . ردتیفک رب رادینعم كم یراباسقنا ههقرفو ًاربخا هدالراثوعبم و

 هب یدمیش « ردک و نون هکز س هش یوق كنسهقرفیعاسم هداریصوش +
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 [] یسهمدعم كنعط ۲

 فلرعت وا قحا ینروصتو يرحل كنتموکح ككل

 هصق ندارا ٠ االوا ورغود نوجا نامز نلیدا روصتو

 ۱۳۳ قم هر هرم نیک تفو ر
 یریوصت کلوا « یک قملا مسررب یجنکیا هنماج فارضوطوف
 تالوح یهدهرتلکنا هدرلهنس كوصود « هیفامعم . رولوا قمزو

 كباتک رب یهدنفح یتموکح كلشللارق زیلکنا هکر دمظع ردقوا

 .زامالب راقح هاشم وم ن ا اثح ندرلنو یطر یک

 رلدرول ېر ندنرانایراح هزوک لاو ندنرلکو و كا كنالوحتوب

 ندنساراماق رادرول هلع ءاس .ردسالازا ثنتردقوذوفت كنساراماق

 رادرول . ردشل دنا هوالع بایر یب هک وص ندراباب لوا ثحاب
 .ردشملقار هللاح سا یسهشقانم كننالکشم حاللصا ینساراماق

 هلبماع هلئسم هدلاح یبدشنک د طنا مث هلران وناق نالبای هکنوج

 . هرغت زونه یلکشت زرط كناراماق . ردشههل دا لح زونه

 تروص ناب ولو هدنسهطَم یردقو دو « قح . ردها اوا

 وضو شل ا هج رب هدنخرا ۱۰۱۰ ههحزسنارف ا 1

 . ردقو هدنسهحزسنارف همدقمو نوجا ینیدلوا شماملصاب رارکت



 ی

 یر تدحر هس رزوآیدر كن وناقهلام .ردشل وا فینعكب لح

 هکر دساع الهحرایر كموک ودروک ءوب . ردشل دیا لوف قرالوا

 - ردهدلحر شل دیا طبر هسرکیدکی ن الا یراجوا كراسا

 . یدلکهعوق و هدتاللوحم رادشنعم هقشاب زن اح یتئهام وم

 وتل راپ ھا | یکم اند رظن طس ریا یا و
 تاصصخح هن رلاضعا یسهراماقماوعو [۱] یی ه هنس شل كنس دم

 ۱۹۱۱ لکد هللا نوناق ر یساطعا تاصیصحت . ردسهلرو
 یلدا نما هللا رارقر نارو کتسوتعات یا
 كسلح « ف ندنساضعا اراماق « هروک هسرکف كناراماق »

 ترضح تاذ دوخای هلیتفص رظان دوخای هلتفص یرومأم ر
 قلوا انتتسم رانالا شاعم هاتفص یر ندندارفا ےہ كنلارق

 یحاطعا ترجا رز هدیرادقم ارل رو ترد یوس < هرزوا ۱

 «فقاعتم یو ۰ ¢ ربلک مزال كمل دا ارحا هم ز ال ام اه نوجا

 یساطعا كناصيصح ندبا ناجا « هدندرد نوا كسوتسعا

 اوتحا یرارقو . یدلیر و رارقر هدننویسموق هجدو نوجا

 . رایدتا لوق لیدمآ الب رلدرول یتوناق تاصیصخم ندا
 راراکهظفاح .یدتا نارتقا هنه دصت كلارق هدهدن ۱۸ كسوتسعا

 كرلئوعم و هلوق زرط كيون « هنس رو تاصیصخت هراث وعم

 تیسل رز هن رله |ثادح | تااصیصخ « نوجا راد هنس وا

 ۰ رابدب ولون هدضارتعا هل راتعا

 . 12 060 ۷. 6۰ 13 ؟ 7 7



AA CIS 

 نوجا ام رفآ ییونج « تالوح هقشاب زئاح یتیهام یمایس
 لوف تتهسانا تالکشت ر  دنتسم هتساسا .نوسارهدهف

 نوجا راتمردلوا [*] كرانمردلوا هدرلوراب « [۱] ندنسهل دا
 یراس ر هب اب كرانمردلوا شلوا یضقنم یرلتدم دوخاپ

 وراپ دوخای یتواق كلرانبداق < [۲] ندنرامهمهریو یأر نوجا
 مهم . ردراع [۳] ندن راهملس هل دنا ناخ ا اضعا هنس راسلح

 ۳ گراف ماوع مهد۱۹۰۵ < قرالوا هلتسم رب

 اغلا یرارق یهدنقح یرلک ارشا مدع هناباخا ( مەم )

 نبح كجروج یحنشب « كلذك . ریلیبهلبدبا تح ندنسهما
 جوت کسا ندا نمضآ ینراقح هدنهبلع رلکیلوتاق هدنسولج

 . .[ع] ردشع ولوا لوق یلکش نیر یکی هنسرب نیم
 قلراتخا یسیر كرانو .یدلبای هدنوناق لو ون کیا یعامجا

 مقم یر ندهتسزون وا هدهرتلکنا . [ه] ردینوناق یناصیصح دعا

 یربلک یغاشا ندایلزووا هدبولک هنشایش_ ندنسهعم زیلکنا

 هنیلششپ ندنیلیشر هدهتفه هحنجوم نوناقو هرلهمک نالوا

 ۰ ردهدقمقح ندهنزخیم امام غلبموب . رلبر وتاصیصخ ردق

RO دا ۱و aI 

 8 . زارومآأم ناک هرکوص ندن راسی هبذلب 71
Edw. VII and 1 Geo. v., 6۰19 ]۲[10  

7 10۲۰ VI 6. ۰. [^] 

10 Edw. VII, and 1 Geo. v. e. 29 [<¢] 
8 Edw. VII, c. 40 [°] 
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 ۳۹ طلا رشلبقوت ۳ را هد |

 . راردبا دیلوت لمعلاسکعر 1 اضعب « رارولوا یعاس ههمادا

 عطلاب < نامز یيدلید | هرادا هددروص یدح ٤ و

 چیه هقشاب هکنوح . رلیا جاتنا ینسهعا زکر ی كنردقو ذوق

 ظقف .زامالو یتاکمازاربا یربعو دهج وص تلمر هلروصرب
 ندنزک ر كنردقو دوش زکلاب تالوحم نیک هعوقو ءدهزتکنا

 تسانم قهدنساوا»هقر فا کیا یعهتسس وتلراب ردم ترا 8

 ثكتسامو یتیهام كمهتسسو یدبسوم ا هوامو ۳
 زنا یبزکآ 'ہدنساراماق ماوع «هتساق ۰ یہا اعا وک 8

 ترضح تاذ ۰ یدردا هراداو قوس و لین یهقرف نالوا |
 ی هدرادتقا عقوم هسلا هقرف ر ندا الکشت ینتفلاحم كنلارق ۱ اور

NTكرەروشود ندزوک ینوا « كما دقت هدروص یگاد ی هقرف  

 برح « طقف . یدرولوا لوغشم هللا قمشلاح کلک هنر
 رادفرط هرح « هلراتعا تیموحع « راراکه فاح هحمربا روهظ

 کات سصهاظم هردو اود هل دش هرح . یدراروینولو

 . یدرلشما منع ردق یرلرادفرط تموکح یهدنسهراماق ماوع
 هلا تیرثک | ۰ یدقلاق ندهتروا قباجراج تفلاخ عيا هنالکشت

 ندهمع قوح هحیتنو . یدنوس هلداحم یهدنسارا تقلاخ

 یلکشت كنسهنیاق نویسمل اوق رب ندا لیث یراهقرف نوتون
 راتسنلاب وشاب و رایلهدنالر | ها ااف 6 هلن رو
 لیث یرارکف یسایس نوتو یهدوتتلراپ هرزوا قلوا انتسم.

 زر سا کان هرتلکنا 4
 ۱9۳ لار
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 . یدراشم ادر ینفیلکت لوق تراظنر هدهباقرانوا .یدرویدا

 كنبرلهسوم وتتلراپ زبلکنا هلیسب لود لاوحا و هتشیا
 ندتمها یسناح هقرف . یدسا ئاغ ییسعسط فصو « قیلاعف

 رادتقایصحش هدنو . یدلواعاق دناستیم هنر كنو «یدشود

 هنسهنساق نویسلا وق ۰ یدلوا تمق راح هدایز اهد تلها و

 هراتهدخ یرادا یرلکدر دتلشبنک هدایز ك دوخای نلیدما لوق
 کد یه را قو وو :یرادقم كراهسمک نالا

 ۳9 لا اه هک نادا اتام ,یرکشع

 هک قو ههش مییه . یدتازک رم هدنلا كنسهناق برح بک ی

 قلوا زاسهراح هلتقفوم هسدرد برح شهدم وا رنو نونو

 ماود هرکوص ندکدتس برح ردرلربد شلونوشود نوجا
 یاوا ندهلداحج امام 6 تانح یسایس ۶ نامزوا راسا

 .ردکحهدنا دانتسا هرللع یعسط SEER BS هطلا رش

 «برح هکنوج . ردقجهاملو عوقو لاحرد تدوعو کلاعحا
 ندنفح هقار لئاسم یعامحاو یداصتقا « یلام قوحر هدهقرا

 2 و دره عا رک رغ نوجا كملهلتدبا لح رایو

 . راریلیبهرتسوک مابتحا

 لتوق ق ون ینجالوانایاع تالوح لوب وب هدهطش يا

 هدنیسانم هلبا هرتلکنا كنادنالربا : ریلی هل دما .نامخت دنر وصار
 هلا ینئاسم یلروطارپعا كرادکلمتسم كلام ههرادا تیراتمو و

 نوا هاو یاب هو اا دن اتیا نالوا 4م
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  EEو 1

 یموکح قلخ ءردنیفک را ف هدافتسا تاع یسهلتسم ادن ال را

 ءریلکنا یراتسااب وا رسد را
 ندلوا كلنراب « یار کما: لکشت ینتیلقار كو و كنغللارق

 راجا ولت یوی هک یک مر
 یهدنفح یسارتشا كتضارا . ردراشلوا قفوم کملیهدنا
 یسضارا كنرابحاص كالما یاد الرا هدنسهحش راد وناق

 .یدقلاق ندهروا نصر كلرلفلاخم هللروصو .ردشعل | نوتاص

 یتموصخ كرامرتسلوا نالوا تیلقارب هدنجما كرللادنالرا طقف

 یهطا نونو كراتساانوسات . یدمهلدا هلازا ولرود رب

 كنادن الریاو هنراوزرا یهدنلوب قلا هنسهرادایتموکح ادنالربا

 سحت ندققار هدجراخ ندنتموکح ادنالرا یتمسق نکنز لا

 كيلوتاق ادنالربا دتا اوا رتیلوا ءار هشهدن یرلکدتا
 هب هرتلکناو كج هلی هل د !قیرغ ندادالرا یدنا هساملوا یتىلفا

 هدتلقا كرلنمژناروا هلم هدرلنامز كوص .یدقج هلاق طوبیم
 .یدنلهزا رارکت هدنرلکنش واق دودح ضعب كرتسلوایرلقدیولو

 كتيلقا كنتلقا كنتلقا .كقلخ رب نلیدالئک هدنسوتنللراب ماکنا

 نامزر چیه یسارقومهد . یدلوا رحنم هنسایساهلماعم کجهروک

 یرلها تموکح یارجا هدنروص ر یک و یدنع كرلتنک |

 نورا نشف تیغ نر رو
 ودنا و تار زا ناه نامه یاد الرا هلن رللوصا انف

 یایالا هنکح هب هما كارتشا نو تنءرتلکنا 7 یدششارب 1 9



Ex ام 

 ینونج مه لاش مه . یدبا و هدیر ندلاوحا ناردنانا

 نو و یهوسآ تروص ر یرلکح هل هدا لوص ك لااا

 .یرلکجهدا قلت هلروص نسح ا تل ود زیلکنا

 هائسم هدبرظن رلدهاشم و ققدم فرطو طقف . ردزسهش

 نالا كنلالتخا نبود و كتنهاقهژوررس . ردلکشم ارس

 یرلکلرورینطو ناشتا كرلنمرتسلوا هدنسشراق یرلقل رادفرط

 . ردشمر دشلح هک نوو نوئو یشیا

 اعم تنالکعت یلروطاریغ ارلکنا دنس نرخ
 كلامههرادا ترا . رو ها هیش هسک هدنفجالا لکشرب
 هکر ابدا برح هنانامرهقردقوا اربصینای كنهرتلکنا رلهکلمتسم

 مالک قح ر هسرابدنک هدبراتساس یجراخ لبقتسم كرانوا

 یراتبحالص ردقه هج رد رب هدهدراشیا ید اصتق کل نحا. ریلس هل و

 < قجالیای هلا تالیکشت یک« « قجالیای# . ریلیالبریترا

 زیلکنا نالوا كج هدا e هرک وص ند رح رانو نونو

 SL NE اح نوا و واد ماش

 هدرلراح و .ردرلیش نرابع ندناروصت هجهداسرانو طقف

 را ردلکدیر وصتو فیرعآ كطنا بش دوجتوم نیش شیلاحا همت

 نکیا ماود رب یلاح نوکت زونه « یساعاص هیداو و كثحم
 یفیدالواورغود كدامقلاق هر وصتو فیرعت یطئارش یعسطربع

 اب شوک را



 لخدم هدنفح هتساسا تالکشت

 دوحومهدتفشح تكتسهسانا تالبکشت زیلکنا «لیوقو ود

 تالیکشت» هجترکف كنوا ۳و [۱] یدروبهلیوسینتیدالوا
 هدءرتلکنا ۰ یدردا هدافا یشرب ناعم ًاماع یرصت « هساسا

 ۱۳ ی 3 هیفامعم . . یدقو یر چیه .نایوا اکو هسیا

 كىوانامزر چیه كنهساسا تالکشت «قیقد ر قج الياي ەدنقح

 . ررتسوک یغیدالوا یشر ناعم یک یکیدتسا نظ
 ۱ كلود رب هداملا لع ء یرصت « هساسا نالکشت »

 چاقر دوخای هدهقیو انتعمر كب ییراهبسّوم یمایس یلساسا

 فرص هدلو قمالپوط هدهموک ذلوجوک رب بک ی ندهقیئو
 اماع ثششت ر هو طقف . رونولوا قالطا هب یعاسم نلیدیا

 نلیرتک هدوج و . ردلام یټح « ردردا یسهعا نارتقا هتقفوم

 هلرادسنر هخیلشاب ییدتسا دانتسا كتموکح « هساسا تالیکشت
 2 راس رب و : 3 و هل هسا ا ینسهفاک

 . راقح ۳ ه هنروا دوخای ۰ راراغوا هنالیدمت

 هما شوک كتکلمقترا هساسانالکشت زا فر دا

La Démocratie en Amérique, I. نا 1 

 هساسا تالکعت

 یر انعم
1 



 ید ب |

 كنا وعم سل قحا كنهنماق هدهسنارف « اثم . زمنا قفاو امامت
 < یبسنرب یسهملیالاق هدرادتقا مقوم هغدلوا زٌاح یبداععا

 ییسنرب هک تثیهرب لوئسم هلبسان«کهدوتتلراپ «هجهصیق ینی
 رار هلقلوا هلو . یدتو هدنرانامرف ۱۸۳۰ دوخاب ۶
 نایاش . یدشُعا سسأت هدنروصر مالغاص هدنرود تلف یول

 ا كلام ههرادا راک تكیهرتلکنا . هک ردتقد

 لاف زبلکناه بسر و ییدتا دانتسا كنم رامهتسسس یسایس

 ا را يناق ما
 نوجما اداناق « ًاقفوت هنسهنعنع زىلكنا « یسجتر كران وناقون

 هرظان دوخای ههنیاق طقف ۰ [۱] ردبا تح ندصاخ یاروشر "
 یرلبا مدار هسیا ینوناق الارتسوا . ردقو هلی فرحر راد
 ٤ [ ۲ زرابا ثح ۶ و و# ی رارظاب ود كابەحيل ارق وو

 كىو ۰ ۳۱ رلاق ربح ی ندی راسلا ونی یشراف هب وتنملراپ طو

 باعا یروهجیسر كنه ناجا 6 هداش رعآ هعمتح 6 و

 راضختنم هک ردشمشلک د هحردوا هد العف ماکح ای هدنقح یسهعا

 نت ندنفرط هقرف یراقداوا نوبدم ینراباختا یدنک
 ۷۱6 9 ALZEو ۵۰ دلو 091
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 14 ۳ ) هداقیچلب ‹ ماکحا قلعتم هنتیلوئسم كرلرظا [۳]
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 لصا N هد رارب رب و یار هرلد ناب نلیدا

 قیدصت یرلنوناقشف دبا لوبق ندنفررطیساراماق کیا كنوتتلرا
 هسشل دبا عاجرا هنلاح یخرح هنک امر هجءداس نکردبا لوقو

 . فن شمش 9 هتیعضو ینتع نکردم ابا ا یروهج سر هدرلن و ۱

 ندمکح هدیرلباما تیرح كرلنوا یک یتح وتءهو كلارق

 ینا رخت همانا نالی لک ناتیاوا فا
 لکد هلراتعا تیهام ندرلتکلم رکید هرتلکنا ل

 تالیکشت قرف ندرلنوا . ردا ضرع قرف رب هلبرابتعا تازا

 قو د هراهقسو نرتک هدوخ و نایین

 0 ردهدنساع ولو مظع كم یسهصح و

 9 تالىکشت ار همت ) ناسا تالا » هدایزاهد لب وقو ود

 نولاقرب هداملالع . یدرویر دنولوت هدنک وا زوک ییاعمر هقشاب نالوا طوب

۳ i 

۱ 

  SESلباق هلا و تعدیل 
 لب ِ ` <« راح یردفر یصوصح « هیساسا تالکشت هروک هقلتو

 ح هکر دهقیئو ر یلقرف ندرلنوناق نوئو رئاس هلرابتعا تیهام
 لوصاو .یلتاولوا لیدعت هدنسهر ادلوصار .یصوصخ قم ا ۰ 1

 یحوصخ . ردیلفرف قوح زا جلب راحت نوناق عضو هداعلاىلع

 ینیرعت هد روص ورضود . ردسهلئتسم سحر عطلاب < تبسدق

 یکی نیدلوا هدراهساسا تالیکشت ضعب زاس طقف ۰ ردلباق رع
 ا بلا ولوا اعدا یدوجوم هد هدنسهبساسا تالیکشآ زیلکنا

 د انحما لباق و یعطق یرلهیساسا تالیکشت كسیار رتسم



 رلهیساسا تالکشت

) N 

 یا ا یصوصش ندی)لیکشت ساسا[ ۱]هنسامریآ کا
 یربا ندنر ر كرلماقم نایای یرلن وناق هداعلا یلع هلا تھ ناسسۇم

 كيو ردکلام هځ را رب نوزوا و « هحنلک - هتیفک یبالوا
A لکش کیا طمو ۰ ردشعا توعد نو اف اف قوح 

 ثادحا كرللکش طسوتم ماطر « رار هلتلوا مهم كب قرف

 .ردشم راقح ندقلوا یساسافنصلر و عود یقرفو : یسهل دنا

 قرف یهدارا تاقبطت كوص لاو رلهساسا تالکشت هلوص

 ناپای هیساسا تالیکشت ۰ ردبعاس هکمربتک هلاح رب زاملشالک |
 بوتکم یتیدنولو قرف هدنسارآ ماقم نایاب نوناق هلبا ماقم
 كيالیدعت < الثم . ردلکد دوجوم اعاد هدرلساسا نولاق

 نالاتا نایالوا یوتحم یعاکحا چیه هدنقح یسارجا زرط

 لیدعت هلا یرالوصا نواق عضو هاو یس « ووناتسد»

 ۱۳۰ ی غم . ۲۳ مدرک ووا ك اصاب . نلیاتولوا
 لویناسالوص .[۳] ردورضود هدهدنقح (یتامرف) ییراشزسنارف

 E EF یماکحا ی هدنقح لیدعت « یسهساسا تالکشت

 هسرولوا ثكجهدبا ماود ردق كجهرتسوک جابتحا هلبدعت طقف
Studies in History and Jurısprudence», 1 « 
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 نام ینجالیای هل رللوصا نوناق عضو هداعلایع كناليدعت

 . رىلسەلىدىا

 تيقن ناردن عضو نوناق هداعلاىلع ی رلهساسا تالکشت ۳1

 نام ناه « ندراتکلم نلیهدبا لیدعت ًاقیفوت ءرللوصا نلیدیا
 هداعلالعو ییهیساسا تالیکشت « هلراقرف یحردت سوسح ربع

 ندیرلر رب هلراتعا تیهامو ساشا كنرادتفا قعای یرلن و ق

 هدایسور الات زرو دیک یییدب ولو هدرللا یلفرف

 یرللوصا لیدعت یرانوناق رئاس هلا یوناق هیساسا تالیکشت
 هک ردتقد نایاش طقف . ردهدهاشم لباق قرف ر ییوناق هدنسارا

 هلصافنوک رب یعرکی ككرانوناق نونو هدننماق هساسا تالیکشت
 تالیکشتیماعنولوب ماکحا راد هنس راک هذا تئارقهرک ییا
 طقف . یدزمنا ربیغت هدنروص یلساسا ینتیهام كننوناق هیساسا

 یوناقهساسانالکشت 6 هدنفشح 2 یدراقوص هفلص احا ل باق »
 مکح تحت كن هعیرمشت ٌةوق یک ینیدلوا هدهرتلکنا هدهدایسورپ 7

 . ریاست هب هل وس یش یتیعناه ناههدهدنمح هسنارف ۱ ] ردهدب دوه و

 لمسح كاج ییا ءتالیدفت هدنسهبسا ۳ و۲
 هدهسرویلم ای هل روص یسهعاعامجا دقعهدارا ر هدّلاح (هرغلوق)

 یربا یربا هلدصتموم كسلحم ییا جا (هرغنوق) یلم یساح
 هطش و تنسمالوا تاود رب زتاح تي اح قح كنايسورب [1]

 هد یواق هساسا تالیکعتو E ردقو ییمها چیه ندرظن

 .ردبلوا راد اب یک ت لودر ET لقتسم ردهنس قل | نوا



 كو رف یهدارا ِ ۰ 2

 اف و

 هب هرغنوقراسلح هدنالعف .ریلی هالبوطهدنسهحش یرلهمر ورارق

 هدنسهحبت رارارق یربا لوا اهد ینالیدعت كجهلدبا ضرع
 . .تالکشتهدهدهسنارف « هیلع ءاس .ردراشعدا تداع یه اتش
 . ردمدقع ولو متا هنفک ارت وف هدنقيقح هیساسا

 نایاب یرانوناق یداعو ییهیساسا تالیکشت هدراتکلم ضعب
 ی رللوصالیدعت ییهیساساتالیکشت زکلایقرف کهدنسارا راماقم

 هلاحر لکشماهد ینعضو نواقلکد ندنزوب كمردشلهداس اهد "

 تالیکشت۱۸۵۸ هدهرموسا هالثم .ردشلاز | هدیالودندقع وق

 .یدرو رتسوک موزا هنسهم ر ویآركقلخ ینالیدعت كنن ون اقهساسا

 . یدقو موزا اکو نوجما یییدعت كلرانوناق هداملا یلع هک و لاح
 ی وصا مودب رهفهر هدنقح رلنوناق هداعلالع هد۱۸۷ع « طقف

 .یدقلاقندهروا هدتسنر لو و قرفوب هرک وصندک دیدیا لوق

 قعای تالیدعت هدرلنوتاف یدامو هدهیساسا تالبکشت مولا

 ا هداعلالع . ردفیفخ كلب راقرف یهدنسارا یرللوضا

 فک ثبت ا کای ا تار ار كقلت
 ندقلخ . ربلک هعوقو هنیرزوا یرضح كنوتناق زکس دوخا
 هدروص یعطق ترک ا ندا نعت د دنس هح یار ناب الا وط

 كقلخ « ینالیدعت هیساسا تالیکشت هکوللاح . رولوا عاطم

 تل دا .ضررع هنر كقلخ نوسالوا نوسلرا یرضح
 ندنفصن كرلنوتناق هد نوا قلوا ربتعم تالیدعتو . ردمز ال

 - هفوق نونو یک ییدتا اضتقا كعا لوق یوا یسهدایز



 خنک ها یا ۱ ا
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 ردراو جایتحا هم وصت هد كنم رنک ا كنسوش نویسارءد ]۱[ .

 یرللوصا لیدعت یرانواق راس هللا هساسا تالیکشت
 تالکشت دز ام وا نلوروک راقرف زراب 2

 یصوصخ ندبا باجما ییقعت نوجا كمر دشیک د ینهیساسا
 ندنسهلرتسوک جایتحا هتسرنک ارب هلضف اهد هدهصیرشتءوقای رللوصا

 یوم لوا ندهلل دا لوف هدهععق تروص تالیدعت دوخاب

 هدیسکیاره لزرط ییاو دوخای .ردنراع ندنساملیای تاباختا
 هدورتلکنا یسحنکو ص ندرللوصا 3 ردهدقع ولوا قسطل

 نایرح هدب رز وا هاتسم ر ناعم : ردلکد یش ر لوهح هدي ایلعف

 هدهائسم وا ندتلم وتنلراب هدنسهحش یسهلدام تاباا ندا

 لا تاملعل و هیحو ر راد هنکح ها تک هل ر وص هب

 هک دک یرکف کج لک مزال یسمام ای تالیدعت مهم ايو ىلساسا
 . زاعوقود هنماکحا نوناق « كلمو رکفو . ردهدکعا ممعت

 یمهحرابرب یلایح هدهجردینیع كانسهیساسا تالکشتزیلکنا طقف
 1 رر دشنک د یسەعو ته كداداعو فرع نالوا

 هلع ءاس و ته ناياب نواق هداعلا ىلع هلا نانسّوم سلح

 «قرف كيسالق یهدنسارا رهساسا تالکشت انا لبو و یطق

 لوصا رب یصوصخ نوجا یلوق كهداع نناوق سنج ضمب

 Ta هد كفلح هکعا فلکت لیدعت هدهساسا تالیکشت ]1[

 دوح وم فیلکت قحر هل و هدقلخ نوجا ران ول اق یصوصح 3 ردراو

 ۱ . ردلکد



 كنعاولا درلهساسا

 یدبازت

 ۱9 ای رز نرود

 . ردشلوا لئاز ردق ههجرد رز هدهدنسهحښ یسهل دا بقعل

 ات کیت هشاسآ یو شب د یار ناما اے الام

 ترد نوا زکلای هدنارسدنو كن رافیلکت لیدعت « لوصا هناکی

 نوا م و . 1 رویا راصحتا هتسهملیهلدبا در هلا یار

 رب یشراق هترافیلکت لیدعت هایسور نالوا كلام هر یدب

 وص وک < هه رح « هودرا طقف . ردهدکعا نبمأت تح ونهو

 و کارها 00 2 تاک السا دوخاب

 . [۲] ردکلام هنقح ونهو هن ایسورپ

 تالکشت نوت هدایوروا الت ره را دل رصع كوص

 یدراشل دبا بت هروک ههنوم ینیع یمظعا مسق كراەيساسا

 تل هلا یزاب هک د هج رد وا . یدرلرزکب كن هتسرار رب و

 دودحم ر ناعم « هداعلا ىلع «ییوناق هساسا تالیکشترب سبا

 لخاد هفنص ینیع هدنو . یدردبا نمضت یسرادا قلرادمکح

 یدوه و ۳ ه و عود ندوغود كيوتتلراب لئاسم ماطر

 هتل اار یصوصخ هذهب رظن هسلکد چیه قرالبراقبح ندنل |

 تالکشت ER كاد نولو نوک و طقف . ىدرلشغلا

 هلا كجددبا ضرع قرفر كونو ندنرارب رب یرلهساسا

 اهد ندنرایکسا یرایضعب ۰ راردهداس اهد یرایضمب .ردراشلک
 تکلاپ یاب E راکت RO یا زوم

. CORSE RE78 ۲۱ [ 

Const. Art. 5 [Y] 

€ : 4 

A RE SATs CAD و و HE 
6 LY 7 RAE ۴ ی Ca ۱ ر 3 

  GAS 2 ۱۳ SID Eh OS Gtaت



E MA 

 1 .راردب وتح ی یدابمو رصانع اطر هدنقح ینالیکشت لر اماقمیمسر

 ۴ ۰۰۰ هک ولا رر لق هتک تو ها هو
 یراهساسا تالیکشت كناق ما هعمتحو كنابنال | « كەر وسا

 ۱ ۱ یسهیساسا تالیکشت كناق مما هعمتحم.راریشیرک هنالیصفت قوح رب ۱

 یسهحیتت كلو . یلیانولوا لیدعت هللا تالکشم كوو قحما

 تروص هللا یزای یسهیساسا تالیکشت زسنارف هکرولوا وش
 ءندب رظن هلق تمطق ۶ راز ھا شل ست

 . روسزکب هنککنهرتلکنا لکد هسهیساسا تالنکشت كناه حآ

 چیه اا تالیکشت نالوا ا لباق « هیلع ءا

 رلهیساسا تالبکشت نیهنا ضرع ینتیلباق كدوک و بولیک |
 نساسا ندنرر وار هاقنوا دوحوم ن الا فرف یمدنلاآ

 ینتبهام داضتر هدنسارا هموک فلت ییا شل را هدنروص

 هجردر لکد قرف تیهامر یو .ردقازوا قوحندقلوا زناح

 هک لس لید ندرظن ٌهطق و . ردمزال كّعا قل یک قرف

 هل راتعا یراهعومم تثیه < یراهبساسا تالبکشت كرلەنسكوص
  هدانشاتلباق «هدنامز یییع .ردراشعا ليم هغملوا انا لبق اهد

 كناتسراحامو كنهرتلکنا . ردهدقلوا نایام هدعونن رب كوو

 كناق صا ةعمتح « هدنجوا رب كنووا یرلهساسا تالیکشت

 ۱ : رارویرود هدنح وا ید هدیسهساسا تالکشت

 : هیساسا تالیکتت ینوناق هیساسا تالیکشت اقلطم یریمت « هیساساتالیکشت »
 ؟ ردیماوصق نوناقرب هدرللا یرا یرا كنتردق كما عضو نوناق هلایردق قع



 تاداعو 1۳9

 یراج یقوقح
 هدرلتکل نالوا

 یسانعم كن و اق

 لک اب ید

 ۱ وفا رتا یدولو
 1 نا نمضآ چیه ۳ ف اوصق نواقر كسل و i ا

 دصقه هل رعت « نوناق » لواندهمشيرک هنسهشقانم كنهلئسمود

 دورتلکنا ۰ ردراو جايتحا هکملس هدنروص ے رص ینکیدلیدا
 هو کت نالوا ll ییمهتسس یقوقح نامرو - زیلکناو

 هيد هدعاقر نالوا تراع ندرهمک یسهدینتءوق « نواق»

 ۱۳۲ ۱ .دتنرارومام تموکح < ون . رلساب ولوا فیرعت

 كنسرلتاکرحو لاعفاو یرلهملسالاق ضورعم ه هلدع تاسقعل

 یمهملیانولوا قیقدت ندنفرط هداعک ام یراقفاوت هجرد هنوناق

 نوناق ر . دل رهمکحم ٤ هلع ءا و 3

 ۳۰ ره هدنقج لر ومان مه هدعاق.ر . یرلکدتا لوق
 هدعاق ر یرلکدهعا لوق دار همکح . + روب ولوا ق ویساعا هدنقح

 ع هکنوح OE یهدیأت هوفر نامزر چیه

 ۲۰ ۲۱ ایعش ی هدنملع یرومام تحدد اتش هقسطت یون
 یراشادنطو نرتسوک تمواقم هتسرابدنک و رلکجهدا لت نسح

 < هعنلبدبا لوق ینیرمت وب كنوناق . [۱] ردرلكجههلبا هبا
 اما هعمتم « كلاشرام (:01-]هانع سیئسوژ فەش

 Law of the Constitution كنهسید روسفور هلتسمو [۱]

 هدب اب یخ 3 هدغاشا ۱ ردشل دا حاضیا هدنروصر یا كلا هدیرتا

 كن هسپد روضور ) زروبدا قیقد هدنروص لصفم اهد . ی هلئسم

 -Introduction ù Etude du droit eons ههجزسنارف Jji و

 ا ریلی رت ہدنتلا یان titutionneا ,



a 

 یتلت نکی م ناک تنوناق ر ندا ضراعت هلیسهیساسا تالیکشت

 لیکشت هیقطنم ترورض رب یرارق روہشم یکهدنقح یس دبا
 كنب زاعضاو هس اا ییالیکشت دک راک مک ۷ رد

 ا فاو نو درو ي قو
 . نوناقرب رکید نوناقو طقف .یدکجملدبا قیطت ندنفرط اح

ET,و  
 كنوناق یناه < یک ینیدلوا هدننافالتخا نوناق راس « نیک

 هغملا هب هظح الام رظن ینغیدلوا زتاح ییهطلس رب كسک وب اهد

 كسک و اهد ندنرکید كتنوناق شا تال ٩ ودر و

 ی هک CE کاوه .ردقو همش هلا هدنغیدلوا

 لامز ییدتا ضراعت هلس واق E رک ندا كاا

 .[۷] ردمدقع وواو E لی

 هنر و هسراهساساتالیکشت كنم .ران روهمجیساصما ایناسا
 . ردشط دا لاخدا ةا ۱

 یراتکلع ننال نالا اع نداق ما هعمتح و « طقف "

 قرص کلا نه ك ك ی دا
 .[۳] ردهدقم و لوا لوق هدرارن یتیدلوا نا ر تلف ومح تاداعو

Marbury vs. Madison, 1 Cranch 1137 [1] 

 رها روش یافالتخا لقول « یو اق یلویسارددهف الارتسوا [۲]

 كرەدىا دب دم ینتح كتا فانتسا هدنروضح یمجا هبلدع كصاخ

 ۳ ۷٤ § ) ردنا هارا یلح تروص دكرلنو هصااب

 ۱ ىج ه ۱ ) یروا ك وج وک ك نهر چ وسا رو را و رانا صعب 1



 و یو و

 . زلدما فیرعت هدنروص غ نواف هدرلر هقشاب هکنوج

 هننرپسشزرط ندنفرط رازسنارف كنهرظن یهدنقح اوق قیرف
 ا عفو یوم مدنهمطق ابوروآ ًاقفوت
 ینوناق یصوصخ هدنسارا رادرف یصوصخ زکلای هیداع کاج
 فّاظو قلعتم هفاظوو قوتح ۱۳۳ رام < راردما قیطت

 ام لنق و . ردشملقار هدنجراخ یراتحالص كرلت وب

 فورعم هلیمان هرادا کاج هداعلا لع هدهسلکد هدفرط رهیدمیش

 یرلکدتباقیطت هلرلهمکعوب . ردت دا عیدوت هږاهمکح نالوا
 یرلکدتا قیطت كرهمکح یداع طقف . رلردنوناق رلءدعاق

 تاک تنربنوتق ( 4۳ هدام ) ندلاورتنوا یغاشآ و ( هدام

 .ریلیدبا فداصت هماکحا ندا شح قیحالصو ه را همکع هدر تشاسا

 ۱ ۱ ( هدام نچ ۱۱۳ ) یسهیساسا تالیکشت .هرجاوسا للم
 لارهدهف ینتیحالص قیبطت یرثنوناق نوتو شف دا لوبق ندنفزط

 :زکقاب ) .ردشهدبا تام هدهداینال ۲ هلئسمییع . ریو هنسهمکح
A Brinton Coxeیرتا  : - Judicial Power and uncons 

titutional legislationمو باب %۹ >  Governments and 

Partıes in Continental Europe۲۸ ۲ ۰ دلج یر مرا - 
 لوا زار ندتسەراغ اها - یلکنا هدهدلاوسنارت . ( ۸ 6

 Studies in History : سیار : زکقاب ) یدهلوا هشقانم عوضوم

ads < and jurisprudenceاربا كرکو رق و ؟ ۳۷۸  

 ییدتا دارا « رک ورق روهج سی بقاعتم یو . ( ۲۵۷-۷ 6
  قیقدت ینراقفاو ٌهجرد ههیساسا تالیکشت دكرلنواق هدنرافطن داك.
 او نوچا تاتا یکیدلیدا داما ندنفرط ناطیش یهرظن

 ۳۵۵۳۵ ر یر ) ردععا دایعتسا



 ۱ 29 ناله

 كنو ۰ راردهدکعا لیکشت نوناق همش رب یربا ندنوناق
 یک نوناقرب مان ینوناق هیساسا تالیکشترب هدایوروا هکر دنوجما

 هدهد ر ده ینیدنولوایتلت هدهسرلی ه هل دما دوخای .ریلی هل دم | قلت
 یسکع كيو تح . زاعولوا قسط ندنفرط همکح رب اقلطم

 لاعفا تاتو سنلو ر هب همکح رب هداعل |یلع 3 ربلک هعوقو

 هوق یم هسزملر و قح ققد ینقفاو هحرد هب ون كنناكرحو

 ییقح ققد ییلبع م هحرد ك ون اقرب شلوا رداص ندهعی مشت

 ارح ا كتموکح . ریلیدنا ماست هلقلروز كب کج ها الوا زر اح

 تحاصر هلون 5 یرادا نالوا هدد وه ت تاسهعش

 . [۱] ردا لیکشت تکرحر لوقعمربغ اهد هبا یییدوت

 یاکرحو لاعفا كن هعیرمشت وق كى « هساسا تالکشت «

 قحن ا هدتقبقح یس دبا یتلت یکن وناقر كسک وب ندا دیدحت

 یاج هدرب ر چیه یقلت ر هلو هداوروا . [ ۲ ] ردا راصحا
ENF:ا  ) Eléments de droit constitutionnel « 

 نهتا قفاو ههیساسا تالیکشت ( ۰۰۲ ۵۰۰ عبط ىج 4

 لیلحم یرلزرط فلتحم نليدبا فیلکت هدهسنارف نوجا یساغلا كرلن ون اق

 « لودع تنه .هتساسا تالکشت كسهیس « یر ندرلنو . ردنا

 هل وصا 2 ۱ دق نالوا هاشم ردق هب هحرد و اکو یىسەاغ

 Demos: Goodwin thenes ( ردیاضیع تپیاثمرب تريح نایاش
on the Crown, Essay۳۱۰-۲۳۲۲۷ دلج ى ۲  ) . 

 ا ےک اس قح دوا لکی اةیقب یزد اأ

 نودامندنرظن ۀطق قوقح یرلوتنلراب هيلع ءان . راردلکد تلود ررب

 ۳ : قى اح كىەرتلکنا

 هد روص واق

 ردردان ید دح



r 

 هساسا تالکشت  یرلتلود اوروآ هکنوح ۰ ردشمانو لوى

 كيوب هدرلهسع ا هدرلهشا قات اوصف نواق و

 ینسهینوناف تیحالص قبطت یشراف ههصیرشت ٌهوق ینماکحا

E ۳كر وتنلراب ست کا ۰ ردراشمهعا لیکشت تئیهرب  

 احوقسا هکر سههش . ردقو نوناقر چیه هدنوق قاف هتنوناقرب
 هد روص ىدا 5 چیه «یران و اق داحا هلا اد الراو

 یرایدنک رانوناق و طقف ات لوق هد یعم

 ماقم رب تح الص ا هحم ربا نو ۱  لیدعت دوحاپ قط

 ربع «یک یرلفلس « هدوتنلراپ دحتم « ندنراقدلوا شم هم اثادحا

 همای . ردشءهلس ی تعالو وانا ۳ دودحخ

 ۰[ ۱ لردشم لب | هدلب دعت یعاکحایدام ماطر ہدنر یھ كرل وب قوب

 ندننایوتحم عطلاب - یسهساسا تالمکشت زیلکنا هک كعد

 كنعوح رب ندنرلتلم ایوروا - زروسدبا تحم ندنرالکش لکد
 ۱م و یسساسا تنهام هاست هرات هاق هساسا تالکشت

 هکز ریلی ههلبوس یلوش هلتبسانم ون . راردهیعیرشت ةوق ورب هدعقومرب
 تانا تل هت لارهدهف كرك ا لارهدەف هر چم وسا

 تالکعت ی رانو اق نوتناق نالوا فلاح هنسهیساسا تالیکشت نوتناق

 ۰ رس هديا در هد قفاوم رمع هب هیساسا

 قح كد وتنلراب ی - هال » لورم ەھ » کالبا هسید روسفور ۱۱]

 ردهدنساعدا حدا لیکشت دی دحت رب یش راق هنس ول اق کا

England’s Case against Home Rule, 198 (رکی د طقف .)  

 .Stud. in Hist. and Jurisp» : زکقابهسیارم .ردشمت ادری و هقرف ۱
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 قرفر لو و هل راتعا یسهدافا زرط «لکدهدنصوصخ یسقوقح

 كتکلم ر «هلتیموم «یرانوناق هیساسا تالبکشتوا .ردبا سرک
 هعوقوهدلو كمر کد هد روص یردج ی رلهسسؤم یسابس

 هدهقیبو ر اسا کک عطلاب . راردسهحش كناکیرح رب ۳

 یهو و کش نامزر چیه هاو ردشل دبا هر

 كمما ننس یو هلع "ءاس ردشمهم ر دشدک د هاسهعوخ ته

 یسایس یلم . ردشماع ود نامز ر چیه د اا

 ینمسفر كق وقح دنتسم هاداعو فرع « ۱ | هدرلن و اف و

 «هدراتداع نلیدما عیسوو قیطت ندنفرط رلهمکح وندا لیکشت

 نایام ولو یهدیأت ءوق ینوناقونایالوا یسهیقوقح تمیقر چیه
 هراتداعو لوصا مسق كلوصوب .ردشع ولوانیعلو تش هدرللوصا

 یادا كنهساسا تالکشت قرالوا ورغود كى هسید روسفور

Ab Conventionكتسهساسا تالکشا زیلکنا ردهدکمر و  

 تالیکشت نوناقر چیه الوا :ردرانوش یتتصوصخ ییا یلشابكا

 وتلراپ یسه كرانواق . ردلکد راح یرم فصو هیساسا

 - هحرایر كنهساسا تالبکشت هلع ءاس .ریلی هل ر دشک د ندنفرط

 رپ 4 ۱ لکشت هلرلنوناق ندا لیکشت یس

 < انا رولو ساف شه ویر لصاف تب یو

 هد( ٩ «عبطیج رب ) .Etudes de droit constitut و ۱1

 یوق قوتحو ( یرل هما داحنا ) یرتهدهاعم م « یرلهدهاعم
B1 of rightsقوتح طقف . ردا هوالع هدیرلقاثم نطنطم یک  

 : و statutes نواق نا هح هداس رلن ول ندن رظن هطق

  .تالبکشت زیلکنا

 تتسهبسانس

e >ت  

SEE 
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 انتعا لاک هرانوب 3 رلراسوا لورر كونو رهدعاق دنتسم هب داع

 یرلهءدیناتءوق ینوناقر چیه ككرلن و هفامعم .رونولوا تیاعر هلا
 رددوجوم بادا دوخای تاداع لبق و هدتموکح یه . ردقوت

 هداهما هعمتحم . ردا ناجا یرلالوا دوجوم ايشا تعیطو

 «هدلاح ی.دلک مزال كمهل دبا راظتنا چیه هکلامحا هرادوجو

 روهج بر باداو تاداعو « هلهجو زمکیدهللوس هدهدیراقو
 مداخ هلحستو دق یرلپار كقلخ هدراتلود فلتح ی رابختم

 كل كج هل هيدا رکذ ء و . ردراشمریتک هللاح هنکام رر

 . لیقو یتیصوصخ كنهرتلکنا . [۱] ردیرب زکلای كرللاثم زراب
 هرلر راس كبادا و تاداع و « لکد هدتیکلام هادا و تاداع

 هدنحشا كران و . ردهدنسالوا رشتنمو لودنم اهد قوح هلتسن

 هروک هنیراهللاطم و رکف كننرارظا <« كلارق « یفورعم كا
 ی دایعا كرنک ۱ هدنسهراماق ماوع كرلرظانو ىش هجا تك رح

 باجمایرامهلا خسف ینوتنلراپ ای افعتسا ای نامز یرلکدتا بثاغ
 ۱ . ردهدعاق ندا

 ۱۱ ادم ملک ادا الا تاک « هلعءانی
 هتسهیعبط هلع طاطحا و اعو وشن رانو هکنوح . ردلباق ربغ

 لوق ندنفرط مومع یرایضعل ۰ راردهدکمشک د لصتم هلتعن
 ۱۲۰ ۰ ناردهدنحا ےک وکشم یراضنب هدلاح - ینیدنولوا

 .كتموکح كنرب ندنسهقرف تفلاخم هداربص هدارا هکر دیالود

American Commonwealth : ly [1]باب یجم 4 ۰  
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 اعدارب هدنل وب ینیدل وا رغم هب هبساسا تالکشت جک رک نالف

 هم رکیف  كناد وا یسانعم كيو . ریلیدشیا یيدتسا نامرد-

 فالخ بیسنر رب نلک مزال كلدبا یقلت یک زواج لباق ربع
 وتنلرا یهود هه ام ردکع د رول لالخا داتعم

 ندنشیدلوا کوا باما هاتسانم یسهراحم اهرفا ییونج

 تابا ا «کجهم-دا ذاحا تاررقم مهم هدلئاسم راس نالود

 اعدا ج هلک مزال 1 تیحالصر یی ندتلم قرالیای هموم

 ینیدلوا دوج وم رلاعدا یلفالتخاو یلهشقانم لیقو . ردشع ولوا

 ینهحاس تاتقانم كیهساس .هیراخ تاخ زکلاب « نوا
 یتمسقر كنهساسا تالیکشت راتداعو لوصا نلید | قلت هدنج راخ

 رايا باجما كعد رلردبا لیکشت
 یهدنسارا تداع و لوصا هلا نوناق هدنتموکح زیلکنا

 ندنفرط رلهمکح «  نوناق » ۰. ردتقد نايا كم تسانم

 كنيقلت کدوم یساعولوب ترابع ندراهدعاق نلیدبا قیطت
 ران وناق لصا مه هدنون هک - نوناق « هرزوا قلوا یسهحیت

statuteتالکشت -ردلخاد قومح دنتسم هدهاداع و فرع مه  

 E ند ادا و < نوناق . ردشر یر الما ندتادا هیساسا

 یواق « A . ردهدقع ولوا قسط هدهعطق تروصو ردلقتسم

 لصان كرلنو زکلای . زمنا لاطبا یرازابتما دوخای یرلقح

 هنافاکشوم هرللکش ینوناق . ریا نییعت یی رلکج هل دما لامعتسا
 یارجا چیه هلامعتسا كرات تداعو لوصا . رو ولوا تیاعر

 لوصا هل | نوناق

 یهدنسارآ تداعو

 بلس انتم



 ی

 . دلرالکش وب نوجما یتعم كتک رحو لعفر « یک شم هم ارثأت

 ندنسارامافییا كن وتنلراب « الثم .[۱ ]ریلی رتسوک مو زا هن دوج وم

 قتحالص كمەخا قیدصت كرادمكح ىنرلەحمال نوناق شمع

 سنمانوزو چیه اوا قحو هدلاح ییبدلوا طقاس ماکت

 - هد | ا کناص یراهحشالوت لارف . رددوجوم هدلکشر

 یجالواناصقن هلماعمو . ردیا قیدصت هلتدج لاک یک شمریلی
 هداع کاح ۰ زامالوا یعم نامز رب چیه نوناق ر هسرولوا
 كنهرادا دوخاب هارحا ةوق زکلای كره هل دبا قیطت ندنفرط

 مد )تم نان ول وا قطت ندنفرط ت تاود و ار

 ۰ ردا اوتحا ی رصاع ر ده و فم ر اعاد هم و قوفح

 هلع ءانس . رثرلبا نیست رلتداعو لوصا یسایس امناد یرصنعو

 نم ینحالازا كقرف يهدنسارا تداع و لوصا هللا نوناق

 دوخاب كا لیصحم موسر یب زم رک ندنساراماق ماوع [۱ ]

 قمالشاب هلبصح هدیروص رب ديارهم ینرالمسر Fp E او دا و ع وک

 نواقرب قجا وکر و هکنوچ . رو وروک یکریا خم ایهاظ هبیسل رپ ول

 كن داعو ۵ ردهبداتلابحاو ًاقوقح نامز ییدلک هلاح رب یرومع هلا

AG0 ران وب هجم ولوا مولعم هحسک سه یرل هال وک رب و کی  

 قح هنا ١ ندنالاخدا قحالیاپ هسرلیدا راظتنا ردق هن رل همريک هتیعج ۱

 كنوباق میطلاب 3 ردهدنس هشید | یح هلب دنا باغ كموسر قوح 7

 هنلیصح موسر ارابتعا ندنوک یکیدتبا لوبق ككنساراماق ماوع هدننتم

 یواق یک اتم « هل روصوت .رددوحوم هدامر راد هنغح هن الشاب

 شل دآ لیصحم < ەسصەدا اساس ساف یس هح ال نولاق : رولوا

 ۰ روت ولوا هداعا موسر

 ر ۹
1 

۱ ۱ ۳ ۳7 ۳ ۲ 

  E E EO ST NTNی
NER SEDE a IN 



 و (

 نوناق هدهرتلکنا . ردلکد هلون هدهرتلکنا طقف . ییایهلدیا

 هدزرط ر ,صاخ همرابدنک یاداو لوصا .هسناسا تا و

 هدنروص ے رص امئاد لصاف یخ :یمدنرلارا « راردا فا
 یراتبسانمیساس « رارولوامضنم هنوناق ناذا ولوضا :روورو

 . رلنمهدىا لالخا ردق هرذ یتاسانمینوناق طقف ء راردنا لیدعت
 قحا یفاشکنا كماداو لوصا بوتکم ربغ ناعرف « اف

 ندکدلیدسایسسأت هدنروص یطق یش اف كن وناق هالالتخ | ۸۸
 ی رللماکت یدا هسالوا دوجوم طرشو و ینغیدالشاب هرک وص
 .[۱] ردشمهلوس یراقحهلاق زحاع ندارحا

 كناداعو لوسا هیساسا .تالیکشت هدلاح یرلقدالوا رااح یتوق ر یتواق

 ۳ 2 رو طب بیستم ییا تار نت ا
 ۱ یو زا قلا همابنا تح نوجما تیاعر نمأت هنانمنع . ردلکد

 و .ردشلوا طقاسندلامعتسا یر ندامزر نوزوا عطلاب

 دا لالخا یرلنوب یا هوق و لا كيادا وب هسٍدا

 ندنف ل رلهمکح ندهمع قوح كرومأمایو رظار یناهیه

 هدننیفک یسهمفشود هنتعضو ضراعت هنا رانوناق نلیدا قیطت

 هعامجا یونس كیوتناراپ قرالوا لاثم ۲[۰] رو هلوس ینغیدلوا
 هنسوزرا كساراماق ماوع £ ینسالوتونوا كنسهل دا توعد

  aا ر  ov 3ا 3

 ینساللق هدرادتقا عقوم كرظان رب ندالدبغاد اراماق « ًاغر
< ۱۰۱۷ Growtth of the Engl. Constitution ۹ 

NENT AE ENN 

Law of the Constitution [Y]باب ى ۱۵  

I 
EIS ۳ا چک  



 9۱۵ ار

 داع هم نکسع كنەلكو ته هدرللاتم و . رویرتسوک

 نیمأت یوق كثهجدو « قلاق زجاع ندارحا ین یونس نوا
 هلعض و قعولو دن ی اخ هر ون اق هل ر وص كمهمهدب |

 كنب رخ رج تموکح هدلاوحا لیقو . روینالک | ینکجهشود
 ماوع « ینفجهارغوا هققون هدنسهحش یناحما ر ییط كوناق

 ینکج هل هدا ثادحا هجمالوق یتعضوو هسرتسیا یناج یساراماق
 . [۱] ریدا تابا

 یسلح ناب وعم : ردراو اهد هلئسم ر هقشاب < هیفامعم

 دوجوم مولا یناداو لوصا هبساسا تالکشت نوچ اج
 ندقوج ؟رویدا ذوف لامعتسا نوجا هظفاحم هدلکش یتیدلوا

 یطب هناقا و لوصا E یدکلام هتحالص و سلم یر

 بلط ناب وعم سلحم هدهد وتغشاو ردراشعا اما هدد ر وص

 ندو طقف . "ردزناح ینتیحالص كما در یتاصیصحم نانولوا

 هنساق ر لوئسم یشراق هسلحم هروهج سر كرهدا هدافتسا

 هم کا « هدهدهسلارف هک و لاح روامقلق کمر دتا لکشت

 تموکح هدوب و ردشل دبا تاصاوم ههجیت وب « یک ینیدلوا
 دلوتم ندنسهکلهت  یروهظ فالتخا رب هدنسارا لو هلا

 ۱۳ام دعوا لاضتسا ندالوا دوجنوم هیدس ات ءوق

 هب وقت یتسوزرآ كن رثک | تانسهراماق ماوع رلنو نوتو 1

 ندا ا یقوقح كتبلقا ..ردورغود هدنقح تادا و لوصا ندا

 رزوس و ه دنقح باداو لوصا رکید نابالوا مهد 3 اه د هدتفقحو

 . ردلکد دراو



E رو 

 هسرتسیارک | یک ییداساقوص هتعضور لوئسم یهلک و تلیهر
 رن هاب دوه لاا د نوعا یم ولس تقوم هاب لا و
 نوجما ریلکو یاح ؟ رابا لوبق ینوناق رکسع ذخاارب یمناد الثم

 نیمأت 9 یە داع فراصم نوو ؛ رایوف وک رو ر هجرلهنس

 یهلکو ته یهدنامزوا و ردا هوس ندناصصخح شل دنا

 . ربلاقوص هلاحرب لقتسم اتداع ندرلوتنلراب كن هاک هدیرایا

 6 ال وا ۰ روز ورک رو هو یا هاسم

 ۳ اک وا ی الود ندهب هسردبا ا هو لوصا ر

 بادا و لوصاوت نده 3 1 رونلیدىا تاعر هلا تاس ردقوا

 كي هائسم ؟, ردراشعا تاک ی را رضاح رک د را

 یيدسا تح كەلد رونور هک ریلس هلیند ه دمح نسق یا

 كن رامهم لا كتنادا هساسا تالکشت زس همش چیه رەخ

 اعز هادا لوصا و هلاح یرلکدسا لنکشت ی هوق
 6 ا . ردلکد رانو یراسس لصا هدتففح كنس هل دی

 زد هات یعومع كنساع ولواتباعر هسدعاوف قالخا « هداعلا ىلع

 یسهکلم سبح رب « هقیقحلاف . زمنا لیکشت یموقروق ازج
 « یک كنو . زالوا دراو نامزرب چیه هتنهذ كرامدا راکسومان

eدارلهمک نان ولون شمشیراق ه اخ یساس  e 

 لوصا OL ر چیه یر دینأت هوق كوص وب تي وب اق

 .ردیسهلئسم تشو سومار وب هکنوح «رونولوا تیاعر هادا و
 ردق هیدمش . ریلی هاسد یرلهدعاق نووا هرلنو ابداع



E 

 سا هراداو ارل هدنرللا یتکلم هيمسر تاج هدمرتلکنا
 نالوا شعارواد راکتاعر كا هراتروح لبق و هيا فص

 كاقنصر زکلای هلسوصت كتلم نوتو « هقشاب ندنو . ردفنص

 یارجا هاتفص (ںو(٥٥و «ہمتعم» هتمات قلح  REیسهعا

 تباغ هدنصوصخ كمما لالخا یداععا و یننص وا « ییفک
 . رویدا قوس هنعارواد راک انتعا

 باستکا یالود نده یرلکش ینوک و كادا و لوصا

 ۳۳ اا كلو ءا هتسلسم یرلکدتا
 ۳۱ و ه هسید روسفو رل 1 ازا هدنسهعلاطم كيهسید

 كتلم مالا تیام و كنساراماق ماوع بادا و لوصا و نوت

 .تعاطا نیمأت ه وزرا ییدتا راهظا هدروص حضاو و ے رص

 كنرادمکح ماقم «هل رثأت كرانو .رارددوجوم نوجمایسهاغ

 ماوع هدهنیاق < كاهنباق هدنروص رب دیازتم هکدتِک ییازایتما
 ندنفرط تلم ؛ ردشمرک هنذوف و مکح اینا

 یراق هنتساس رب یناه ره كنساراماق ماوع نلیدا دیات

 هدنسهاس یتیحالص خسف « تیام ؛ ردشلازا یتفلاحم كرادرول

 ردق ینیدلوا نکم ی رظن ٌهطق كلرلضتنم یساراماق ماوع تاذلاب

 كقلخ هدهرتلکنا ۰ ردشلک هلاحرب كجهاسهدما ليم هللا تح
 و .رکلا كن ها راهظا هدروص A یطق ی

 باخت ا ر نوما یساراماق ماوع هدوا « ردراو یسهراح ر

. ۳۸ ۳۰۰ Law of the Constitution [1 ] 



HE E ی 

 هلاک زلاح ینتیحالص ریسه ییوزرا و هدهداع لاوحا . ردقعای

 هرادتقاعقوم كناراماق شل دبا باا هل روصوم «هنداق هدتلیع

 . ردهنباق ییدریتک
 جی ر بلع كياداو لوصاو « هسید روسفور

 ذوفن نارا هکدتک كساراماف ماوع . ردشما عضو هتقد رظن
 هردقو ذو نلیدا لامعتسا ندنفرط یرادمکح ماقم « یتردقو
 هد بو ام اللوق هدنص وصخ كم عضو تادیقتدنتسم هنداعو فرع
 هسلنهتسیا كل دبا ددحت هلیسهطساو نوناق یذوفن كلرادمکح
 شملقار هدنرابدنک یساراماقرادرول هلا یرادمکح ماقم یدبا
 اهد هدنصوصخ لامعتسا یک یرلکدهتسیآ یتردقو ذوف نالوا

 ترد ینو و تارام اروع
 ساسا ییازاتتماو یساراماق ماوع . یدضهدا زارحا ینسەقلطم

 زکلا ران وا طقف < كمهم رب دشک د چیه اوا هل رابتعا

 هل دا لامعتسا: ندنفرط : رارظا لو شرف
 شمهعا طاقسا ندمکخ امام كنامز لییروص كمرتسوک موزا

 تی هدیفوقح یلرادمعع نوو یینیدلوا

 د لس
F 

 یمس ر مادر اکا لود دو و یيدتسا اه ا ثكب اداع و لوصا

 - هظفاحم . زدشٌعا لصاح هدریثأتر هقشاب هدنرزوا تایحیعومعو

 هس رشک دنوناق رسوا ىلا هندی و دادعتساو ار هاراک

 ۰ رلرولوا ی یراتعاو تما یسع یک یرلیکسا رلن وا ی

 - كبادا و لوصا



 ی هتسیس ریلکنا ۱

 ردیملع لکد یقطنم

 HE ی

 یرلتوق ندر به رانو هسربشتک د هلتعرس بادا و لوصا طقف

 نا نوحا تا رب دنتسم هادا و لوصا . رلردبا فاغ

 ندالوا دوج و٠ یسح تمرح یراق هلاثما و تالوا . ردمزلا

 كنکتلع رب هدر ۰ زامالوا دوجوم یاد هساسا تالیکشت
 داو فرع هدلکد ههماننوناقر نوتکم یترحو یراهسّوم

 کما ماظعا ینتسمها كنالواو كهنعنع هداروا هسردا دانتسا

 هناداع و لوصا هدرتلکنا « هلع ءاس . روولو لیاعر سط

 یلوحت كئامز ۰ ردراو مظعو تمرح سحر یصوصخ یشراق

 هدشسن وا قحا هدنانعتع و .هیروپدنا ناجا لاح همم یه

 ¢ قرال وا یسهحش كىو . ردشمشلرب یدادعتسا قع اي و

 قجالیبب رایش ماطر ندشابکی هجنک ی مادوم كرلەسسۇم ضمب
 او دکن ۰ رویلپشبلاح هحالصاو ریمعت لصتم راهسسۇموا هدر

 هدروص ر یلتوق كب مورو هنسهیمسرو هموم تابح نوو

 ا ود هلشلا

 كنمهتسس یمایس زلکنا رراکشتسرب كرک رارادملع رک
 ۳ اتا و ٠ رارذقفت هدامدا ىغيدالوا قطن
 ۱ بام ییدالوا لات هظحالم و لمات رب موا

 زلکنا « ندفرط رکید « طقف . ردورغود اعداو هسرلیدا

 قفاوت ر هدنروص یمناد هناجایتحا دوجوم كانهتسیس یسایس
 ۰ تک یو ىجا ياتکنا گرما تقعل یینهاسلس
  یسهیمومع ته هلا یعاسقا نوت و شقوص هلاحر یټطنم اهد



aR ۱اتم  

 نبمأت كنها ر نهمهلوروک هدتموکحر یه هقشاب هدنسارا

 ههش چیه . رزکب هتوضع ر یلناج یقبط هدهطقو . ردشمهلا

 .تفو را كمما فیرعت ینمهتسس ۱ هک قو ۱

 .رلکلیببطربغ كوچوکق وچ رب كجدبا لالخا یتدحو كنوا
 < رانو نوو طف . زکج هدیافداصت هراسارغ شلاق ندیضامو
 دل ریکراب اضرف « یک تالکشت هدنز سپ یهدنسهن كناناویح

 یدج ینتکرح كنهعوم تنیه « یک كيکر دناز یم
 5 راس دید را دلکد زا هاو و كحهدیا لالخا هد روص

 اعم وضود نفرامکج قم اسا ا و
 .رابدتسا هدلا ےب اتن انف ه هرک قوحو رایدشارعوا هک الاصحتسا

 رلهحش یتطنم ربع ندرلهمدقم نایالوا وغود زازبلکنا 5 لات

 . رابدلوا لصاو هراهحش ینا هدهیمومع تروص و رایدراقح

 ى رق قجنا دلراهیضق در نوتوب هدناسایس یتمکح كنون
 هارءدبا دانتسا هرانو . ردیراع ندرلالوا وعود هدنروص

 .ردا تمدخ هدیدشت ییلشلک اب « هداعلا لع <« كم ورو هک اع

 راناسنا . ردراشمود ندهب رج راهبسّوم یساس هدرتلکنا طقف

 ر مورح ندماحسنا و یینص ندهرک وص یرلنوا هرک قوح
 ساس شارف ۶ هجانمو ردا هعاشنا هما هم اع
 یراهرظنیهدنقح تموکح كنءرتلکنا «قطنم اهد یراسنر
 زیاکنا « هیلع ءانن ریلی هلند زدیملع اهد یتموکح تادا 6

 یرایسنرپ یونعنع نانولوا نظ ییدتا لکشت لمت هنهتیس ق



Eجی  

 لب رارب رب و ی رلوضع ا لکا هسا ندقمل | هقفدت رظل

 . ردتمها ا هدايز اهد كا روصت و فیرعت یراتسانم

 لکشم كم یییرمت و یتیهام و تعیط كوك رک( ظرف

 رانا ران واق ندبا مظنت یس كتموکح . رویقوص هلاحرب

 ی رلتعم و یرلانعم طقف ندا لیدعت هددروص میم ا

 یراقدنولو قرغتسم هناداعو لوصا قوجر نیهمردشک د چیه

 یرا یرلەحفص یفرع و ینوناق ك.هیساسا تالیکشت نوجا
 ادتا ۳ ردراو موزا هحاصلا و فیرعل یرا ۲

 هدلاح E وص < كمر ندزوک یتالکشت و

 رز بانتحا لباق رع ناه نام قعالک 1 یتکیدهلشیا لصا

 هلا ap 9 هصاخ اب 6 هسا لوصا 7 هلون رد رو رض

 ا اغ, ییقص ناخ اصب نوجا تاوذ لدتشم

 كراتوق کەدتيلاعف لاح یتالیصش ینوناق عع وا هدرلهفیح
 ۱ ا دد يلوا نکش ندسهشقام و ققد

 لاها یرلنوا رلث راق قال وا فاو هب هلتسم اذ > هل ر وص و

 رل رار هد ۱



TOEو  

 تخم وردا

I ERE 0 

 و یجب

 Se ما

 یحورثكاتسر ارجام هللا هسایس تیرح «هدنخشراب هرتلکنا

 نامر ۰ رردهدقع ولو ط وب ی هنعلاط لوحتم كس رادمکح 0۳

 هلا تلمر یتکلع نونو یرللا یتوق كنرللارق نموژنا و

 «نوزواو وتنلراپر یلم «یقوقح تاداعو فرعر یم .رایدربتک

 رلنامز .یدتما سسأت هدنرزوالم ون په ننناوق "هلساسرب یلم
 هح ربا لاک او اه ۱ یتسهقیظو دیحو و راد مک

 کک ۰ ی هلارقرب . یدرک هفالتخا لاح هما وتئنراپ

 ینا « مرک وص ندیاحالتخا قاطر نالوا لاف اب یا

 کج كارق « یناواق او یاد ی
 ماقم یو طقف . یدلا هنمکح تحت یدنک احرد یذوفو
 ندهّعا لالخا هدنروص یدج یتردقو ذوفن ینوناق كرادمکح

 ندرلتیحالص نانولو دناع هنرافلس «لارق « هلروصو .یدای
 یتحلامعتسا ین راتیحالص هفامعم . ردبحاص انوناق هنغوح كب

 لا یردقو دوم یش تارا دیک رد رللا ها



 یرلهدعاق ثراوت

E و 

 ه الاتموکح هدهسشلک هلا لوک زر هاتسن هتیعطقو تمظع
 ینوناق طو ص هغللارق هدنوجما كیو و ریلیدما هرادا هنمان لارق

 ۱۳ 9 یاورلکتا هلغءاس - رونولوا هدافتنا ندقوقح

 . رولوا بسانم كب قمالشاب هلیقیقدت كنسرادمکح ماقم هتفرعت

 قراقروق ندنناح سعهج ینکیا « هدنشرا ۸

 هللروص و كرهلکج هجراخ ندندودح تیلارق » « ینیدجاق
 "اماع قح تلاد یر ندهقفد « ییدنا تعارف ندتموکح

 یهاکدانتساكقحوم موبلا . ردهدکما دانتسا هسرارق كنوتنلراپ

 [۱] Act of Settlement »د واق تبش ی هدنحرات ۱۳۰۱

 جا هدر دقت ینیدالوایرلثرا و لا هلا مایلیو « ارظن هو اقوب
 طقف .یدکجهع هراثراو كنواو هایفوص ختنم یرادمکح

 یر ندنفرط هدلاو . یدطرش یراالوا ناتستورب كرلن و

 كبوا . یدیا یسهجوز كنب الپ بختنم « یوروط كسعهج
 كا هدنسارا رلثراو ناتستورب رار هلقمالوا ینراو نقاي كا
 . یدرویولو ینیقای

 .دنتسم هاداعو فرع یرلهدعاق تراوت « هل راتعا ساسا

 ناونعینعی ۲[۰] ردنیع كس رهدعاق ثراوت هیضارا هدقوقح

 هد یسیدنک هسلکد تاح و . ردا لاقتا هلعوا كونو

۱ 12-13 ۷۷:1 111, ۰ 2 1 
 هلیتفص ثراو ككرتشم رلهریشمه ددعتم هک لا قرفوش نکلاب [۲]

 . رک هت کوو كلا ندنرلجما « رازالوا كلام هقوقح یواسم .



 ار و

 كوو . ار هنیراثراو نداق دوخاي كکرا یک شا تافو

 ناولو تایح رب هدردقت ییدتسا تافو نداقارب تراو لغوا
 تاسو ردا لاقتا هتنارتراو تنوا دوخاب وا و زا
 هسرولوا قجهام ولو یرلثراو 0 دوخای لعوا ر چیه

 كىەدعاق و هیامعم . رولوا ثراو هتحن زق لو و كا نامزوا

 لوق یلکلواق دوخای رانا ولو كيلوتاق ۰ ردراو یطرش رب

 ی راقح یر دیک > را نەدا هداقتسا ندددعاق و رلندنا

 هلوص و . رک هراو نقای كلا نامز وا جات ۰ رارلیا ئاق

 كل ون اق و و نوحا ا هد روص كط رش

 كنع و تح . ردروح ا ناعر راد هنکیدتا در یتهدم

 4 هلع ءان رد هاو هلس زما ترامح ەراكىلوناق ییاربعت

 <« لوا ندنحشوتن طقف ء هرکوص ندنسولج كدراودا ید

 هلدصقم وو یدایدبا تری فرص نوجنا لیدبت یلکش كنیم
 نامز وا هدهسیا یدلیرو هینوناق هحال ر هتساراماق رادرول

 « یدامالوا لباق قلوب هلحر كحهدا نونم فرط ینا یه

 . یدهلل دبا لومق هینوناق هحمال
 كللد دوخاب ككوجوك كرادمکح راد رای هقشاب

 صعل یگاد و شاپ ان وناق یراق هنلاعحا ییلها مدع هاتسح

 هلو نامر 0 ER A طّمو . ردشل دیا ذاحا رل ر دب

 6 هداعلا يلع و 6 هک دا روهظ دات ۳ ردشمال ای یس رز

 یراهیونق حال « الثم . ردشولوا لح هرک وص ندنروهظ
 ۶ : .خفوکح ثیهرتاکنا

 درادمکح

 یقیلها مدع



 كن رادمکح ماقم

 ی

 ر هلو الوا وتئراپ « هخ ام ولو هسمک رادتیحالص هقدصت

 لوق هینوناق هحمال رب هرزوا كمرو هتموکح فان را یتردق

 یتلود رهم كونو نوجا بیوصت یەم الو هده«هلاسناشو كما
 ۱ ۰۰ هل ا لوا نیک كمر ا لامعتسا

 ۱ ۰ ۱ الو « ربق ههحنلک رام كوص
 درول نوحا لامعتسا یرلتحالص قللارق « هدر دش ینیدقح

 یسعل تاود ضعل کا هراسو 0 ]ادا 66 سدسوز

 ۳۱ مار دف  یدبا قرا یرکیف :یتیدلوا مزلا
 هحباارق .یدالاق تجاح اکو هح را یتعرس كنالقانمو تار اختو

 . یدامای یشر هلو هرکو ص ندنسولج كنایروتقو
 ندرظن ٌهطم ساتخم یتیحالصو ووش كنرادمکح زیلکنا

 ندزوک بقاعتم ییرکیدکی یرانون . رلیهلا هققدت شم
 ۱۱۲۱ ارد : ردوش هلتسم كلا ردنزال كمرک
 یرادقم ه كراتحالص و ایا ؟ ردشل رو راتیحالص یک هن

 ا ا احلا لباق هدنروص لعق
 هروک هنسوزرا یصخش كلارق مويلا یرادقم ه ندنتیحالص و

 كن ا یرادقمهنو ردلامعتسا لباقدوخاب ردهدکلا دبالامعتسا

 ردق ههجرد هن هدیاکرح و لاعفا كرارظان « ًاعبار ؟ ردهدللا

 کشت نعوضوم كابو ؟ ا و و تی فایل

 ا هدنروص غرا ندر ر نامز یه هلئسم ییا كلبا ندا

 كمح ر ن همه دنا اسا هدب العف کنوح : نسب دی
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 3 و و

 ` كمر اک نشدالوا ںولوا دوح وم ان وناق هدنمامم قلا ۱

 قمشقلاق هلامسسا یوا ر لوکس: ریظد لا 8
 تتش, هالا ر سوا و تصناق امر

 ٠ یتفاوت هجرد هنوناق فاتکرح ر هلو . رلیهر و
 . ردلباق قلر دشالرارق هدرلهمکح دوخای كل دا هشقانم

 ذوف ماطر . ردردات تیاف یعوقو كششت ر هلو هدزعامز

 نیش ا هد راشمایصوا ها یصا ۵ رو تا

 هنلقع ییهعا احا یرلنو تموکح ر چیه . ردراشلوا طقاس

 لح نامز ر چیه یسهلئسم نوناق هللروص و هتشيا . نعهرتک
 یخ هلامعتسا یرلنوا كن رادمکح ماقم ندننیدلوا شمهل دا

 بل هل وکشم یییدالوا ںولوا

 کیا تحالص و ذوق .ییداوا رئاع تكترادمکس اهم

 شمع ندوتتلراپ « ردینوناق یرب كرلنوب . ریلک ندعنم فلتخم

 یراتحالصو قوقح فاتخ سل رو ه یرادمکح ماقم هلرانوناق
 نلیند زایتما هلا مات > یصوصخ اهد « یرکید ۰ ردبا اوتحا

 راح كرللارق هلتقو یو هسید روسفورت لو

Îشلاق قاب .هدنعم نامز رب ندذوف و 1 و  

 وغ مدق ء هل رکید رببعت . [۱] ردا فیرعت هد هحراپ

 كتیحالصو ذوفت نالوا دوجوم هدیرادمکح ماقم هروک هناداعو

 نامزره كمليبهدبا نابعت قرف یهدارآ . ردیسایاق کنوک وب

 زابتما



a 

 نوناق یرامسق قوحر كزاتهاکنوح . ردلکد شیار یالوق

 موبلا « هدلاوحا ۳ . ردشل دا لیدعت دوخاب ظنت ها

 یعندنوناق رب كلوا و دوف ییدتا لامعتسا كرادمكح

 نکم ك كمليهدبا نمت یکیدشا تنش یمندزابتما هسقو
 ردنهم هرک قوح قرف یهدارا « هفامعم . زامالوا ۰ ۳

 هدرلر ینیدلوا شر و ندنفرط وتنلراب تیحالصو ذوُه مقام 

 ذوفر عودوم هم 2 دنم هدنجمات وناق امامت را

 كنوناق یتیحالصو كرادمكحو ردنا تکرح ًادانتسا هتبحالصو

 را رحم هکدلوا .دوجوم ةحارض هدنجا .۰ 5 ۱۳
 ربع اهد هلتهج ییدلوا شهدا تبش هلا هقیو ر چیه

 وک دوخاب کما فاشکنا هلا دامز روصو ردنیعم

 ود ایم ماد ۱

 اراماق کیا ینعی هلارق هدوتنلرپ تیحالص یییرشت نولو تیحالص ییرهت
 كلارقنوناقیه ًاقوقح .ردشل ریو هلارق ندبا تكر ح ًاقفتم هللا
 ایک كلارق یتح | راسلح هک قوم ههش . ردج اتح هنق دصت

 ندا توعد هعامحا یسلحم کنوح ۱ را ریل هشملاح هحدم <

 ریلسهدما خسف نا یه ینساراماق ماوع . ردلارق نمللا لیطمت .
 اح ماقم کردا ناجا كمهلوس یتساروش طقف

 ا دوو « ندالوا ی ارتشا كوتلراپ « ندنکلیدنک

 |ردلکد كلام ۵هیمیرمشت ٌهوقرب چه هدرتلکنا سه هسلکد ۱[.

 2 ماقم هکنوج 4 زروسد نوجا هرتاکنا زی هساکد چیه ۲۱ ]
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 ها رو اد

 هنشاب زکلای هدرلهرود ضع « کنوح .ردشمالنوا هلو نامزیه

 طقف . ردشعای نوناق هدنلکش همانماظن دوخای هدارا رادمکح
 همانناس ز لا رفیق رح نابانوا مرج زا هلنوا ۶: قوق

 كتکلمهدر دقوا کنوح «یح همه دا باق هنلاج مرجر هلا

 هلکمر و یرارق روهشم که دنلوب «یفجالواشمر دشک د ینوڼاق
 ردشمقلاقندهوا هدهعطق تروص قرال | هرضر كاهملوصاو

 هدهسارف «یرادمکح ماقم هددرتلکنا «هیلع ءان .[۱] یلیهلد
 زا اس رز نارا هوق هد راک راس هاو یا
 رادتحالص هنعای راهمانماظن نوحا ماعایرانوناق «یک ینیدلوا

 هنس راکجهدنا تدشع لصات یرلشیا كنسرارومآم «ندنو . ردلکد
 الم رق زا قفس یبا .یتسممافا یوم

 هب راتمدخ تل ود «رابای رل همانس املعت نوجامظن ادا

 رل همانس املعت سما ی رلالو وط عبا هر احتما اە یا

 كدرف ص وصخ ره نک هتشاب شیار < رانو طقف . ردبا مظنت

 یوقنوناقک زد داف اشیا یخ های اباهدنسهسسّوم یدنگ ۰

 < ون یرادمکح ماقم » نلید اهدلا هاتر وص تاحوتف یرادمکح

 . ردشلوا زناح نامزه ینقح قعای نواق هورغود ندورغود نوجا

 قجاربدنولو نوصم ینتیحالصییرشت هنیرب ندراتکلمو « رادمکح طقف
 هه هکلمتسموا یتیحالصو هجندبا شخ وتنلرایرب ليم نیزسقلوا دیقرب

 .British Rule a 10۲190 : زکقاب . رویلوا شعا كرت ًادبۋم
Campbbell ¢ 4° «< 7-é beyond the Seas: Jenkyus 

. ۲۰ vs Hall, Cowp. 

Coke’s Reports, XII, 76 1 



 ی

 یرومأم ر هدنجراخ یسهمان هلواقممادختسا ولرودیهونالوازاح

 . رلردلقرف امام ندراهمانماظن نایالغاب
 نوجما تلم نونو و قجالوا زاح یوق نوناق « هیفامغم

 هدا اب یحالص قاب رلهم انماظن كج هل یا دع ارح الا یر وح

 دوخاب ه یرادمکح ما ۳ سا فراعم « هموم تح

 انوناق یرادمکح ماقم ندا لحم هدنلاح اروشیمورغود اهد
 هک هدهجردوا .رویدباممعت هکدتک لوطاوب .ردداتعم كل رب و

 صاواینواقو نالیاب هنرزوا هدعاسم شل ا ندسلم نوکو

Statutory ordre «هنس یه راهمانماظن و _ نایشاط ىنما «  

 ندرلهمانماظنوب .ردهدقع ولوا عطهددلج ر یرهعوم نون اق

 هدر ندرلاراماق طقف .ردمزال كمل د اضع ه وتناراپ یرلیضعب

 | رحم الا ی سح هسزل رو رارفر هدب رلملع هدنو رظ نامزر ناعم

 ارور یمسر یرلکدلیدا لوق ۰ ودر اب يتشضو لوا

 عیدوت هنیراتاتک كرلاراماق رانو نوجا قلوا شمریو ربخ
 ندوتلراب نیرعتهدنروصلصفم اهدالرانوب هیلع ءاس .رارونولوا

 ۱ لا رک مزال (N قلفت هاب نالوا تحاب
 لبق و e ماقم 0 وسا سارو
 شع ا لامعتسا تیحالص ر دنتسمهتلاکو فرص هاقعای راهمانماظن

 رلهمانماظن . رونولو هدنتعضو یسلح هدلب كرش رو رولوا

 هرانوناق یرلقدلا توق « راردنوناق عو ر هدهجرد ینکیا

 هد رادمکحماقم .رارونولو قیطتلباق هدنتسنیراقفاوت هج رد



 دم تر

 رب لیق و ندا تنش ندنلاکو ر فرص « نایالوا دوجوم
 « زاتما » :نالشالک. [ هاساعم صاخ او راد لا تعااع

 . زامالوا لاد
 . ردهدنشاب كنمسق یئارجا كنه رک ی تموکح « لارق

 کید رس وک موزا هنسهلخ ادم ثانیمسرماقمر یلم یسارج اككران وناق
 هوق نوو كتلم « هدتققح . ردا قبطل یرلنواق هدتسا

 زاما ارصحنم رک نلیدانیت هلرلنوناق درک «یسهیارجا

 ییحالصو دوش كبواو NETE هنارجاّهوق ناولو داع

 هلسەطساو نوناق < زکلا و ووا لا هاب الود

 اا ةوق °

 عیدو هنیرلرومآم صعب كنل رادمکح ه و عود ندوغود

 رومأم وا « هلهجو یح هلوروک هدیرایا « نامز وا هسشل دا
 كنسرادمکح ماقمو هلیتفص یراکتمدخ كنرادمکح ماقم

 اروش افوقح : ردبا لامشسا .یوآ هد یورتوفو رس

 ہار ییا نایمرد كصاخ یاروش یس - ندا لحن هدنلاع

 رلهفظو ینارجا ضمب دناع هلارق - نلا تکرح اقفوت
 ندنیدالوا حالصو ذوهر لقتسم كصاخ یاروش هدهسراو

 کرت ندرلرظاب ضعل بوصنم ندنفرط ر هدي العف و

 ینیدلوادناع هیرادمکحماقم زکلای هاب كف اظوو ندنکیدتا

 . ریاست هب هل وس

 7 فرص یرلهفیظوو یراترومآم ضعب كن اراماق وتنلراپ
 ست هراتبرومام [۱ |هرزواقلوا اسم تاماقم ینرا ضعل ندیاراصحا هنا رشت

Earl Marshal 11]و  e Falconer 

۱ 

۱ 
۸ 
١ 



 و دو یر

 راذمکح هورغود ندورغود اب همسر نرومأم ییموا نوئو
 تلود نرومآم كسکو یبدتا بصن كلوا دواي ندنفرط

 یرلتک رحو لاح نسح « یراهفیظو . رارلیدا نیت ندنفرط
 ماود ( during good behavionr ( هح دم ینبدل وا دوشم

 ییرارکید « هرزواقلوا اتم رارومأم ضعت رادقلالیلق ندا

 لاح نسح ۱ یرادمکح ماقم هدهنقح كمنا لزع

 رلرومام ن همول دنا ل هرم ییدل وا دوشم رل و

 ا 0 0 اكا یرامهما لا هدنسارا
 .رد Audit 6ە»erھ1 روس دوا شابو ۲(0 نا]م رولورتنوقو

 هلهجو ر چيه ترک یارجا كغللارق یرب چھ كرانو
 هرادا و قوس هسا قح بصا و لع 01| را لا رنشا

 تراوص لکا € هکر دنوجما كيوب ۰ ردا نمصل هد ییفح

 یس هم زن اقم ا >ا نو و E یزک یم < هدهبم و

 . ریلس هلس د ردعلات هنسهرادا و قوس انک ماقم

 نلید الو ندفر 1 وتلراتیرادمکح ما «هقشأب ندو

 ندا ماود اعدم ینیدلوا دوبهم تکرح و لاح نسح 1

 ر نلیر و ندنفرط یساراماق ییا كنوتنملراپ و را

 نالوا صا ینکج هل هلن | لرع تن رومأم فنص يوا وب هس رزوا

 Law and Custom of the ك نوسنآ هدنقح ییارثأت كنهدعاق

Constitutionارنا ۲۱۳-۰۱۵ < دلحیج ۲ . زکقاب ەن را  

 یجن ۲ ۰۱۸۹۷ ) هنعبط یج ۳ كدلج یجرب رلهرقف زمکیدتیا رکذ
 Loi et مواتوابم را ) رددتاع ( ۱۸۹۰ ) هنعبط یجنکیا كدلج

Constitution 8مجرتم -ردشل ل دبا هجرت هدهب هچزرسنارفهایمات  ). 



TEVE 

 دک ااف 0 امو تادزاو اتو
 نواقر .رداارحا یافراصم ددنسهحش كب و و ر ر و تس وذام

 هتنوناق كتکلم « هدردق ینیدلوا شل دا دیدح یتح هلا

 یامرف یدقع تک رش هلراتیحالصضمب « هلطرش یمالواریافم
  charters of incorporationتاباعاطقف .ییلیهدیآ رادصا

 رانوناق فلتخم قلعتم هرلتموکحت یلحم و هرو « هتناحالصا

 یساطعا رانامرف ندبا شحم قوقح یسایس قترا هدنسهحی
 | یراتک رشتراح یتح .ردلباق هلبط رشكمن ادانتساهن وناقرب قحن

 و هراز سود جایتحا هنازایتما اط رب « هداعلالع « هلی

 یصوصخ .[۱] لانولوا شحم هحنجوم نوناقر قحا
 یرادمکح ماقم ینلدرول . ردا شع یرادمکح ماقم یراوفع
 كنهرتلکنا .رر و یرادمکح ماقمیراناونعو هنر .راباهجوت

 نویساقوونوق رادمکح هلیتفص یسر كنساسلک یمسر
  Convocationتلئاسم شما ررش هوا < رالبوط ییسلحم

 ونقسب « یراسوقسپ شاب رر و کوا یتسهدعاسم یسهرک اذم
 ماقمندانیعآ هدتقیقح ینعوح رب كرلە راسو بهار شاب ءیراس

 یک .ییدهتسا ىفاھ اسو یلروتقرا قر

 یر تاغار تود ننک

  y+ ۲ Parl. Govt. in England: Todd 1 ۱عبط
Le gouvernement par - را ( باب J ۱۵ < ۱۸۸۷ JY 

ementaire en Angمجرتم ۔ردشمل داهم رت هدهب هج زسن اف هلیما | ) 

 . زکقاب هاب نالوا شاد هیاسیاک هدیغاشا [۲]



 هللا نوااق

 نانولوا شخ
 هسارحا تى الص

۷ 

Eاب ها  

 < زدنا ادناموق هرانو « رالب وط نیت رک هوف كالم هلتفص

 ا هرلنوناق هکر دعیط .رایاب همانناملعت نوجا یرلرادا
 تیاعر هنماکحا Annual Army Ac di وات ی دخا

 هلراتلود ینحاو هدیاسانم یحراخ نوو . ردطرث یەم دا

 EE 5 و IRE ینلروطارپع | ادا نا اتم وا

 هح الص كم هلب | دقع رلهدهاعم «قعاب حلص «كمانالعا رخ

 هتلم هما هدهاعم ر هک دهم ا قیدصت وتلرا « زکلا ۱ دگر

 لیدعت ی واق A CO ص ەديا لمح هلام تشلکم ر چیه

 دارفا" ندالوا قیدصت كىوتنلراپ كىەماهدهاعم ر . نه هلبا

 رادقم ر دوخای لالخا ردق ههجرد ه ینقوقح ك.هصوصخ

 ۰[ ۱ ]ردهطق ر هلوکشم کج هلسهدماكلرت هتلودرت یجثابای یییضارا
 شم راتحالص برش هرک قوح «یرادمکح ماقموتناراپ

 هقشاب ندراتحالص ینیدلوا راج ها الود زابتما یک ییدتا

 كنوناقر هدارو . ردشمهلا میدو ا ھاطر

 هورغود ندو عود كنو « ندنسهعا تادحا راترومأم یب

 ندا ناجا 6 ندنساعل | هیات نر ندنف رط رایج ماقم

 .مرو هات ندنسهل رو هرادمکحندنفرط نوناق كتيحالص

 « رار هلقلوا شمل دبا ثادحا ًادتتسم هنوناق ۶ راتحالصو

 ۲۹۷-۹۹ « دلح یجم ۲ Law and Custom نوسن ۱ ۲1

 هانالا ەد ۰۹ ` دنالوغيله ۶ ۳۹۳ Law of Constitution هسید

 ..یدشع ولوا دقع ًاقیلعت هنقدصت كنوتنلراپ همانهدهاعم . یدشمل دبا دلرت
 . یدا قیدصت یو هلبا ییواق 54-53 ۷:6 6 3 وتنلراب
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 كما ثحم . رونولوا لامعتسا یک راتیحالص دلوتم ندزابتما
 یقلستهننازایتماو هنف"اظو كنهرئاسو كرات یلحتیش مکیدهتسیا

 یتقحارجا هورغود ندورغود یوناق«یرادمکح ماقمو ندا

 عو و .ردرلن واق نر ویننیحالص لورتنوقو تراظل زکلا

 لع « هربخ تنواعم « هیموم تک « هیلم تموکح رانوناق

 هدنراشیا یارب ونت کلا ۸ یا ها

 لودس كى یر ندرصع م رای هدیاص وصخ قیوحر راست اهدو

 تیحالصوذوفنر هد روصے رص نولاق «یتح . .ردراشلک هلاحر

 هد رلهئسم قلعتم هب هبلحم عفانم هلس هدلاح ینیدال | هلق ییساطعا

 لوقراتنواعم ید جهلها میزو و ییدلم فو

 قح تراظ ر ۱۲ نوع + یرادمکح ماقم هل ر وص كمما

 بیسن نکراپاب ینامیزوتوب یرادمکحماقم لعءانب . ردشمریو
 ینالیکشتفراعموهطباض .ریلیبهدباعضو ییهدعاقو لوصاییدتا
 لوصاو . یدلوا هلو هتشيا هدراددق تنواعم نلیر و نوجا

 یرلتم ۹4 لرلو لوح وکه صاح ابو اتم وک ل تو دو دن هجش

 تحن كنرادمکح ماقم هدهجرد ر شمهلوروک چیه هدیضام

 رد راشمریک هننذوه :

 اس هام ا ا ماهیت
 قوحر . ردعساو تباغ « ند رظل هط قوقح « یسهیارجا :

 ردغساو اهد ندنتحالص كن راس ر هما رعتاءوف یهدزاتکللگ +

 ردقییحالص كنرادمکح كتموکحر نایالوا هنادتسم ًاماعو



Eی یا  

 ۳ 2 الصر م ا هنسیدنک یرادمکح ماقم.ردعساو
 راح یتبحالصر هلو "اکرتشم هبا وتنلراپ زکلای «قمالوا كلام

 نوجمانیناوقمضوهدهج ردیجکیاهتسیدنک نونافرب ار هلا قم ولو
 ناسلر ی را-«صاخ هنسیدنک « وهژاب . ردشمر و راقج مهم

 ۳ تتلارق یدشعا درس یهعلاطم و ا

 .هشود هرلتربح سکه هج الک | یرایش کج هایاپاب ندامروص
 ا هکزربلسهید ندا تح ندرلیش هقشاب . ردکج
 یصاخشا هدرادقمناعم حنا ًانوناق .ربلیبهدا صیخرت ینودرا
 . ردلکد روح ها رکعت هلس سود توت هدهسربلین الا کم

 لزع یرلطباض نونو قرهالشاب ندناداموق شاب « هحیلارق
 ۳ ۱و كلا و هدیتدارقا هر نون ون .ریلسهدما
 . ریلی اناص یززاول یرحم نوتو « یز رایک برح نونو
 حتف یاینادهب ېک یجهلساای حلص كرءهدبا ادف ییاونروق
 كکرا نیداق كنهرتلکنا سف . ریلی هشیرک هدهرح ر نوجا
 كن هرتلکنا سه ۰ رله و یسهمای قلدرول هن راشادنطو نونو

 نیرومأم . رلیباراقبج هلاح « هتیسروینوا » ییرلهحان نونوب
 . یرلیاح نونو .ردرادتیحالص کم الع یعوحر كنهکلم

 < كرهدا هدافتسا ندزابتما هحل ارق < یلصاح . ریلیهدنا وقع

 هحلف ینتلاعف نونو و كتكلع هدنجا اتم مکس

 كنرادمکح ماقم ةوالع اکو زن . [۱] « ردرداق هفغارغوا

Engl. Constit. [\[۳۱ دا عبط یج ۲  



 تی سر

Gaهراد یراند هرلر قوج رو اا  

 یساسور بهاذم كجهدیا هدنحنر یرلهسک یهدنراهیناحور

 «ینکج لار دقاط یلزبغآ هراکبوک نوتوب « ینکج هلهردنوک
 نولو یهدرابکم كليا یمسر « ینکج هایبهریدب هصارب هریقفره

 < ینکجهلیههلا راجا هکمنرکوا یتاسل لاغ یراقوجوج
 نوئو اح یتیهام ییحم یک یتاررونت قیرتکلاو یاومارت
 :هالع یکح هلسافوص هلا رب نع ربع. ناه ناه یرافرت
 1 زکح هدنا

 مهم ردقهن نوک و زابتما ینیداوا ٌریاح كنسرادمکح ماقم
 .یدیا عساو اهد ندیکسا هدناصوصخ ضعب « نوسلوا هسرولوا

 لاتا هننرابدنک ندیضام مر وص ندک دا گاف یو

 ؛ ماقم . ردیئداع كراناسنا كا رارکت یرلهلج نالوا شعا

 هدنقح ذوو تیحالص قوقح ینیدلوازتاح موبلا كنسرادمکح
 هتشپا راررحم ضعب كجه همهل دا اعدا الصا یرلکدشود هاطخ

 هد « ا عینم « ند رادمکح ماقم < الثم . رار وياي هلو

 ررح ر قووم و ماع ردق دو . ردشلوا تداع كمل دبا تح
 تلادع عمو » :رویدا رارکت یرازوس وش كنوتسقالب هلی
 < زا دصق يام دوخاب ینعناص كنلادع وا نوناق رس

 ۸ ال ربتالک | یتکیدسا عیزو مات یتلادع زکلاب

 6 لارق : زالوا رداص ندلارف ۲ زر 5 ییاسحاو فطلر كلارف

 لکو كقلخ نوعا كمرو یلادع هراهسک نالو
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 تفصل و قح " ردش رص ر لکد عبنم رم لا رم ردبروما

 راقآ ورضود هرادرف هللا لاناق كم نداروا « ]٩[ . کو لاح
 ا قوقح نالوا ردا اهد هلتس مه راتکلم رایت .دەرتلکنا

 یا لار ا لوصا هل اتاسقعت ندنفرط تلود هنمان

 كن رادمکح ماقم نوک وب هسرولوا كجهلدبا اننتسا ییامعتسا

 هل راک اس تبسانم هناکی ینیدلوا راح هلا یتب ك تلادع عیزوت

 ی رص تلادع» هلارق ی الود ندو . ردا راصحما هنندعت «

 هک یدلوا نامز ر لب وا هاتفو . رولوا ست نیک ك كعد

  1«نامزوا . ید یی 2 رص دوخاب یعنم اع ج

 قلادع  Eهاش رط  eکج . یدربلس ۵ هل وس

 تاداعو فرص  RSثادحا رلهمکح كجهر و مکح

 ا رب هجا اهد < تفرک اهد یفاشکنا كتندم . یدتا

 نیه دبا قلت قلزسقح رب هوا هجا دلوت یرلرکف تلادع
 یرلنو و یدلا رللاحضرع یوتح ینبلط هلازا یتازواجت مماطرب

 سبوتس . یدجا راهمکح یکی نوجما قیقدن  5/05واصولی 
 هناعشعشت بقاعتم و نانالبوط هدنلاح ماسجا فیثک كشنوک

 دعاسم هنسهما راهظا ینسهینایحتللباق كرادایض و سا اتر

 هبشت هنسهعا درط یفورظ "هلسلسر هدنزرط ناشکهک نانولو -
 هدوج و هل روص ود هتشبا یراهمکح تفصل . [۲] یدرویدا

  Parl. Govt. in England: Todd [1]دلج ىر ۰۷۵۰۰

Const. Hist. of England 1یجنرب « عبط یجدرد  
 : NEN é دلح

: ۵ 2 1 ۳ , ۲ 
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 هرلهدعاق دنتسم هقوقح تاداعو فرع فرص رانو . راول

 . یدوجما قلوا زاسهراح هرلقلانف نايامالياي یسر چیه ًارظن

 ینهفیظ و ینبع Star Chamber هک هدهد راشا ازح

 داخلا تلا رب یسایس همکو هدنرود رلتآ روتس.. یدرویروک
 نوناقرب زامالشاب رالشاب هلداحم که دنملع لراش یحرب .یدلیدا

 كرادمكح یطوقس كراترا وتس ۰ [۱] یدنولوا اغلا همکح وب هلا

 هد ۱۱۸۹ ۰ یدر و تام هنقح یسهعا ثادحا ری ی

 ینسهمکح رارسموق نوجا یئاسم اسلک» ینوناق قوقح
 ینوناقربغ «یرلهمکحمو نویسموق نونو راس یکه دتیهام ینیعو
 تلادع همکحر یی هدهرتلکنا و ندحراب وا . یدتا دع

 . ردراو جایتحا هسرارفر كىوتنلراپ لاحهمم نوجا ییادحا

 هحنجوم یزایتما دوخای ینیدلوا كلام یرادمکح ماقم
 باغ هلهجو ینبع هدیراتبحالص هقشاب یییدنولو هدنساعدا قح

 نزسقلوا یسهدعاسم كنوتنلراب ییوناق قوقح ءالثم .ردشعا

 قیلعتك ران وناق كلذك «ینسالردن ولو ودرارب یمناد هدننامز لص
 لاهار نوزوا راتحالص ضع . ردنا دع یوناقربع ینیلطعتو

 :ردرایتشلف نوو و
 كنسزایتما كمنا باخت! ثوعبم نوجا یساراماق ماوع هرلوراب

 هارقح هدنساراماق رادرول .[۱] یک یتح یمهملیهللدنا شحم

1( 1 

 تحارص هدنتم ¢ هسا شمامقلاق ندهنروا لوا اهد قحو [۲]

 یرلنو ق تاحالصا ۱۸۸۰ و ۱۸۷ ۰ ۱۸۳۲ رار هلقماع ولو
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 ی یِتح كمليهددا نایعت اضعا هلیطرش تایحدیقو كلام

 هدنالعف رار هلقلق هدلاح ر مان ًاقوقح هدرلتحالص هقشاب
 هلابتسا رو ورا - ردراشعااغ ییراتوق ۲ ۱

 ندنفرطوتنارا كسرادمکح ماقم ءلاثم نلیدىا رک ذ ةداعلا لغ
  ET.ردقح يهدلوب كمما در ىهي واق هحال ر

 ماوع هقحوب  » Eکیلسد وهو قرالوا شلک اب 9

 طقف . ردشمهل دا لامعتسا قحو یر ندننامز نا هحىلارق

 ندمروا ردقییدبول وا نظ ةد هيمو تر وض 16 ۳۲۱

 کر .ردلباق  IREناب ولو هدرادتقا مقوم قحا یقحو

 را هدیا ا دم نار كوك و ته ۱۳

 ا رد لار لانو الرا ۶ هدرانامز ییبط
 تم هح ال و ندنفرط ییساراماق ماوع « هساق رب كجهدىا در

 .ردکجههلا یتلت یک بسر نوجا خسف دوخای افعتسا ینلوق
 ندنساراماق ماوع هک ریایانولوا روصت لاثمرب هوا « هیفامعم

 رلدرول هدلاح ییدسا افعتسا هنناق هدیوک هینوناق هحمال رب
 هدلوق یهینوناق ةحالوا ًامغر هتمواقم كنهنساق یکی یساراماق

 نده دصت ی هم ال كلا رق هدنعوقو لاح ر هلون ا رصا

 رول وا یر هناراکت رح كن كما ۱ اعدا ینکجه هما ۱ ناتتجا .

 ین تولو 1 رینسان ول وا اعدا یی دلید | عفر ا ندنفرط ۱32

 رلیدهلبا ا یترلهمردنوک ثوعبم كننرایکساو رلیدنا ثادحا .

 ندانایرح هلبتبسانم یمهلئسم لاد هاسنو هدنسناراماق رلدرول [۱ ]
 .Hans., 3 Ser., CXI passim : زکقاب ههرکاذم

 هرس Pe ور توت ا ا و
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  ۸ه هلسم ثح عوضوم یت راظنهعفا یساراماقرادرول هن اق هد

 یصوصخ و ىلع نوجمااضیا ِ ۳ ۵ یالود ندهن

  3یصوصخ واهسرولو| ثجهدب |عم ندقمقیج هنسر وضح ینمحنارانوناق

  ۱ 3هددب ده ماقم ا هصو ه هحل ارق نسمه | یتيدصت یواق

E یدکج هد اروهظ نوسلاقز | هب داحرت هل وت نامزييدهل وس و 

  3كنوناق «ءرکوص ندنسهنک هرادتقا عقوم كننادناخرووناه

 نوناقاي « ینوکی كراتحالصیب ییدتاعیدوت هیرادمکحماقم
 طقاس هلتهح یرلکدهل دا لامعتسا دوخاب نلیدا دیدم لا .
  3نر هل |بلغا ینعاض كس راتحالص زاتما نالوا 0

 یمسقر كوو كزابتما نالوا دوجوم هدراتوا . ردشمن |یفالت
 .ردلامعتسالباق هدنوکو و ردشلاق داع ه یرادمکحماقم ان وناق

 لامعتسا هزوک. هسراوزرا یک كرادمکح یترا طقف

 هنلاكسرلرظان اردن یتردقو ذوفن كرادمکح .ردهدقماع ولوا

 «یسهفاک ناه كیردقو ذوهو نوک و هک مدهتتروها ی

 ه هدب اق ناولو لوّئسم یشراق هتلم هلیسهطساو وتنلرابوهوتنلراپ

 كمهتسیس یمایس نوتوب هنیباق نوک وب . روینولون شتا لاقتا
 لباقتهکهدنسارا یابعش فلت كتموکح . یک نر كا
 ینراتیسانم هلبا هنساق یلوصا ینا كا كنهعا حاضیا یتابسانم

 رد راع ندكمتا ر وصتو فیرعل ا .

 ] ]۱که دنقح یساشنا كنب رفودنمشوقیلی و كننویساتسا ایروتقو
 ,.Hans 3 56۲۰و ی A N روولوا تخم عوصوم هسواق هال

 . ۳۹۲ ۰ داحیج ۲ . زکقاب هدو 586-89, 691-93, 797 8

 : قیک اح كن رتلکنا 1

 و نت

 و لر ی 4 را نیز نو هی ۱



 لارق
 ندنرظن هطقن نولاق

 . زامهبای یشرب انف

 باب یجنکیا

 یک ه كلارق ندنرظن هطق تاسابس رك قوقح كرك

 كنتیلوئسمو ینکیدلک هلاحرب لوئسمربغ هیقوس طئارشولاوحا
 .نمرک هنلخاد یعوضوم كباتكو كما اضیا ینکیدک هرارظا

 هدنروص ر ینا كب ندزمکج هلی ها مر  یرلهقشاب یحراب ون
 هدنرضاح لاح كنهساساتالکشت وزرا هناکی مر .ردراشمزاب

 . ردنرابع ندکمنا تراشاو دق ییرلهحیت كلماکتوب
 یجنح وا یراحغلالشاب كنسە رظن «زامها یسر اف لارق»

 هبرظنو هرک وص . راقیج ردق هنسهرود قاقوجوج كنبرتاه
 ندنرامسنرب مهمالا كنهساسا تالیکشتكرهدبا فاشکنااجمردب
 1: ردوشیمانعم كر ندبرظن هطق قوقح .ردشک هنلاحیرب

 هدنهلع « هیلع ءاس . ضهلدماقلت مهم ییالود ندتک رحر انف

 تایقعت هدنمع ندرظن هطق ازج . نمهایشیرک هاسقعتر چیه

 ندرلهمکح كتکلم هدنملع ندالوا یتقفاوم یک ینیدامالیا
 قوفحر اهرم هنلط نایزو ررض دوخاب هب همان هلو اقم ر هدب ر



 تموکحرک. ۱ هکر دراکشآ 29 . ۹1 نم هاب دن |هماقا هدیساوعد

 ینیک كنیذوف تموکح قلخ « هسیا قجالوا یتموکح نوناقر
 ا یک مامە هسلا كج هاب دی | هامه یشراق هنناکر ح

 ردقهلارق تاذلاب یراهحش «كرومأم ندا باکترا قل ر
 یسالوتوطلوئسم ییالودندتکر حر ییوناقریغنهمهبدماللیمشت ..

 یهدنلو ضرس ؟ روذعمیحاقر یا كلارف . ردبا اضتقا

 ۱ یو رک ءو .ردشمقح ندو هتشلا وشق ر

 یلساسا تیاغ كقوقح دنتسم هناداع و فرع هدنرلاوعد ازج

 هنوناق هورضود ندو عود صا « هیفامعم . [۲] ردسسنرر

 ,ندنسهلدا دی عضو هنلام دوخاب ندنلالخا كن همان هلواقمر ۱1

 قوقحرب هس رولوا یساوعد كن ەسمیكر هدنپملع یرادمکح ماقم یالود

 < یرادمکح ماقم . رلیهدبا مدقت Petition of Right یلاحضرع
 همزال » هارو قرال | ینسهعلاطم Home Secrétary كس رظان هلخاد

 كنو . ررو صا. نوجا یرب رح كنسهلج « نوسلیدا اغا تلادع

 . روولوا تیر ۱ اوعدرب یداع شيا هسرزوا

 در MEE E دلح یجم ۲ غ قوت 1

 تارا یک یرومآمرب كن رادمکح مأقم طقف . ۸۰2 ۰ ۹

 دقغ اصخش یزاتو کیو :ردلعد لوکس اصعش نو هما 4 واقم
 ینه ارحا ینرلهمانهلواقم كرادمکح « ندفرط رکید . ردشمهغا

 ,Gidley vs. Lord Palmerston 3 . یهبدا رابحا هدنوجا
B and B, 4نالوا منام هنسام لاب تاییقعت هدنہیلع رادمکح .  

 هدنلا هدنروص عو رشمریغ لامر هلتفص ا E كد هدعاق

 ملست ینیدلوا منام هد هنس هل دبا هماقا اوعد هدنېماع مدآ رب ناتوط

 .Doe. 4. Legh. vs. Roe,, 8 M. and w 879 : ردا



E IEات  

 نوجا عنم یزواجهنوماق كلارق نكر دا هظفاح یتردق زواج

 فک كعادع لوئسم یرومامر ندا ارجا یار نوناق راغم
 كح هل الو وط لوّئسم CANALS قمت ااھدےدا رب ردلکد

 ندکملی 4 ولو هدنک رحرب یناهه نزسقلوایطسو كر ومامر

 تاذلاب هدراودا یجشرب هکر دیالود ندنو . یدبا مزال كمناعنم
eك رللارق « طقف . [۱] یدنولواغیلس  

 هنس هعلاطم یرلکح ه هغا لیم هزواح هلام ايو هصخش كرلهحبل ارق

eا  

 هسایس تیلوئسم طقف . یدالوا راح ۷ ۱ و ندنرظن
 . یدمهدىا هلازا ینسهمیظع تیما كنوا ندنرظن هطم

 كلعف نرو ررص ay هقشاب ا ا یش رب انف لارق

 رارق کلن همکح هنکع هی دبا فطع ی هلع ءانن و

 یواقربغ كلعفرب EE ۸ کود ی E د یحلسهر و

 اک هنکح هیمهدب |لیکشت ترذعمرب یشراق هنسالوا

 .United States vs Lee, 106 U. S 196 : نکقاپ .ریلسهلسد

 . یدشقا طیضهدنروص یواقربغ ی یضارا رب یتموکح اقا هعمتح

ke, Jnst [1]عبط یجم )  TOKی  RN 

 ماقرام نوح راس ]را فا كم هس وه سیتسوز فشس ۷

 ندنسهعن « یر نونظم هللاتیانح دوخاب تنابخ هدراودا یر لارق

 .یدهل وس یغیدالوا یقح هفقو « هلهحو کج هلس های كنرب یناهه

Eتاکترا تکرح رب ندا باجا  

 یجب ۰ ردقو اوعد قحر مک لوا رةتم ندو را

 . قحالوا دراودا یخ 4 . رد را یلشلک اب یبهملسد دراودا
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 نوا لا یبسلرپ ینجهامانولو هدتک ال و كلارف

 N دە رلتح اق یسایس لکدءراقل سل ون ندن رظنهطق

 فاشکتنا شارا شاواب هدلاح یمسقر .تلتک چ نوزوا ناقوص

 ۰ یدلکد مارک کرم روعشسم ۳ هل 9 ۰ ردشعا

 تالکشت 1 ل لر هلو وشود ۸ رد

 دصف ر u مورو و سعود هب هجا ول به م خراتو

 و .ردیعنط یس دنا لامعتسا كناریسعت ندانمضآ تس و

 ماقم . یدلکد دوجوم لمار هلو هدننهذ كرانابب تک رحو

 شیار یالوف لامر كم |عنم ندزواجم هقحرب ییرادمکح

 نوجما بقعل یتساسر ینیداعالشوخ كقلخ طقف . ردشمالوا

 یرادمکح ندکم!هدافتساندننازایتما نهمروتوک ضا رتعا چیه

 بلط ء وتتراب . ىدا لکشم اهد ندو كمليهدا عنم

 هل راتاکش ضعب یصوصخ دوخای كمهمر و یاصصخت نانولوا

 ایضارا "یشراف رافت هامووص تعاارا سا نوا ینیمطت

 زکلای طقف . یدربلیهرتسوک تمواقم هدنروص را یلهلصاف و

 نیمآتکنهآ هدنسارآ یرلتوق یسایسرئاس كرود هلبارادمکح ءوب
 ازجر یشراق هنسهرادا انف كلارق یتهامكشيا .یدلکد یناکهکم |

 دوخای انف هداطس ونورق هک قو ههش . یهرویدبا باس ین رکف
 1 ىدرىليەدىا باغ هلس یاح اوج ینتح لارق ر فبعض

REDE 
1 ۷ 
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 ددشهدقللارق نونو عیاقو لیقو هدرلنامز لتنوکس اهد طقف

 هکر دتققحرب و . یدرلنمهدبا نایرج ندا دلو تاحالتخا

 تموکحر مظتنم .رویدباتابنا لزوک اب یخشرات كرصعىح ۷

 لک تردقو ذوفر یصخش شل دا لیدعت هاسوقروق لالتخا

 ارادمکح یتردقو ذوف قللارق اب .نمملردتا دانتسا هسرزوا

 ا  ردللدبا لامعتتا هروکآ هر هدارا

 ۱ ۱ دراتمکح نامدا هقشاب قحالوا لباق یرالو وط

 . ردا كارتشا هنسهیمسر

 اروشكلارق « ًارابتعا ندرصع یحنشب نواو یجندرد نوا

 ددعتم ابو ر یتسهلماعم یساملیصاب دارل رهم فاتح یا

 قیلعت هنالماعم ماطر ثاجهرتسوک موزل هنسهلخادم كرلرومأم

 دوخابنداع تیام .یدتساماود ال روا . یدشمالشاب کما

 ناه ینیدای هورضود ندو غود هداعلالع كرادمكح « نوناق

 ا كلود نروعا كسک وب - كن اارجا نوتوب ناه

 ۱9۱۰ اا و درا هدضات یاروشاب -هرزواقلوا

  یمسرر شل دا قی ون هل ایر رهمایویرلاضما كنحاقر ايو كىر

 تالماعمو ۹ ۱ یدتسا ررش دنا یسال ایهلیسهطساو دعاک

 تلوئسمر هدنسههجاوم یقلخ دوخای وتنلراپ یسهاغ كمساصو
 فارسا هج زسطاتحا ییرادمکح ماقم هدايز ندکا تادحا

 ۱3 02 ۳م اج ىج ۲ ۵ نون ا 1

Council]۳ ۶ > 1۳ ۳۱۷۲  . 
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 ییذوفت كصاخ یاروش هدهرادا صا « كما عنم ندراناسحاو

 هت اارجا « هجنوشرد تصرف هیفامعم ۱[۰] یدیا كما نمأت

 لوئسیالود ندن اارجاوا كرومأم نایوق یتساضماایو یرهم

 اطخرب 1 هلع ءاس . یدشیار یالوق كمليهدا اعدا ینغیدلوا

 لباق یسهملیبالوئوط لوئسم ندنو كن هحنلیدبا باکترا
 " ازج كنرب ییالود ندتکرحر نوناق رافم . یدرولوا

 اه ف یدشمرک هاکما وا یل
 یالودندتسایسرب ندباتوعد ینهماع تره دوخاب « ندناارخا

 ولو لو تما اف لیمحت همدا و هدنسغاشا كتطلس تخت
 " هنوناق یسهدافاو راهظا هدنروصیتوق كف نلیداسح . یدشع

 كنوتنلراپ . هسزلک یفاک هقوس هکماکج یرک یهسک ندبازواجت
 ینو ناق زواج رب هدنلا  ¡11 ۴ atta ndهل روص كما لوق

 یدرویلاق حالسرب كوص یک كما موکحو یتلا هماهنا تحت .

 رر هدنذوف كنوتنلراپ <« ینسهرود رر كلماکت « راحالس و

 راش فینعو دیدش كب طقف . رلردبا هنارا یتسهلحص یقرت

SN ها ESR E 
 فاو كمالبو ۰ یدرارویمهدىا دل وت كنها رب یقیفح هد ابسانم

 یک یسامقبج هتخت كنيفلج یابی کیا « یرهرجت یسایس
 تئیه رب لوّئسم ریش یردمش 6 هلع دراي كفداصت نسحر

 قلا ه هک اج شر ات یییدلوا رحنم هنمهتسس اکو

AS EAS A 
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 ات هفظ و یاها دوخای « یدلوا طقاس ندلامعتسا یلوصا

 قلوا یسهطساو هب زحم یرام رح یصحش نش دنا تاکترا

 1 ۱ ۰ یدلاق هدف رطرب هرز وا

 هنسال ااضمار دوخای هنسالونوق رهم هنلا یرصاوا كلارق كنيلویسم ییدمیش
 الا مار هاقلوا شر دشلهداس زارب رلهدعاف نرتسوک موز .یقیهام

 ندکعا لیکشت ینعبنم یتیقح كتلوئسم طقف . راردیعم
 كر یه ندنسهیمسر از رد راشم اق لاح

 یکیدنا بوصت یتکرح وا یرومأم رب : ینسهیعف تلوئسم
 هلینروص كمهلا روح هکعا نایب هدنتلا كنسهمانحا كلارق

 كتیلوئسم نولو هنر راتریغ مداخ کما تيش هدصخشر ناعم
 ر یعومت هدلو کج هولا اضتقا یسهعا هجوت هرظا ر ام اد

 رادربخ هدنسارجنا یاننا ندلعفر < رظان . زرویروک بسنرت
 - هسرللاق هدنرب هرک وص ندقدلوا فقاو اکو هلی هسلوا شمالوا

 زونه هدنسارحا قانا كلعف وا یتح . ردلوئسم ندنوا هن

 هغلرظاب قرالوا یسهحیتآ كلعف وا بونولو شمهل با نیت

 یتیلوئسم وا هن هکمنا لوبق یرادنقا عقوم هسرونولوا نیت

 هنشاب كلي تار وز سس دات AAMC رولوا شمنلکوت

aS REEكنرولم درول كلارق هدوا نک تک رھ  

 ینیدلوا عناق هتنیدنولو هدتک ر حر ینیک هلکمنا لزع ینسهنیاق
 لوبق ینسهغظو تلاکو شاب » : یدشمهلوس هلوش هلتهج
 ًاقالخا « رار هلقلوا شمامشیراق چيه هجا كشيا « هكا

e A LO 
۳ A E 4 : 0 NOLA E وب 
N E AC DOD STAN E 



 هاش م ی تا

 ىلع ثنهناق سا هدنروص :ممطوزهواا یرظن هدهسلکد 3

 ردق وا ی كر هدعاق 3 ۳ ۹ مروم دا هد رد ینتلوئسم

 یالود ندننآارجا و تاکرح یمسر هکر دقو یسهقیقد رب

 . [۲] « نوساعولو یر قجالوا لوئسم یشراق هوتنلراپ
 ندا نایرج هدنسهراد نوت طب 29 هدیرک نوک و

 .ردلوئسم ةسایس « نوسایصاب نوسصاب ی رهم « ندلاوحا نوتوب

 نوتو ندنسهفاک كنهیسایس تآارجا زاس یهمیظع تیما
 رظان اا یتساس م راودلوتیم "السلام .رارظاب

 توا رکاب تم و ۱ ردا جرم ار
 قرهالاق کما قلعت هتیلهاو رادتقا یصخش ایو هنتکر ح طخ

 تماخو هجرد ر كج هلک مزال كنا باج ىنتقد رظن كنەنماق
 یزلافعتسا راز هلکنوا هدیراشادقرا هسشعا باشکا

 هب هیسایس تیلوُئسم همازج تیلوئسم « هلروصوم هتشيا . رار رو
 5 دوشم تلاوت هده درو تیلوئسم < ردشعا عقوم در

 و بلقنم هنلاح

 وئسم یشراق هوتللراب یالود ندنناارجا ٌهفاک كرادمکح " ۱
 یرلکح ه همهرتسوک حم را رظاب « هرذزواقلوا یسهحش كن رتيل

Memoirs by Sir Robert Peel: Mahon „and ]۱ [ 

  ۲دل یجم .۳۱ .

 6 میط یج ۲ Parl. 00۷9۰ in Eûgland : دو ۲

 ۱ ۱۱۱ ی

 وا 1۷ زر 1
٩ 1 ۱ ۲ NIA۲  Nدو  a ka a1  
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 هدلط یتاارجا یرلکدتا یقلت مزلاو کما بانتجا ندرایش

 «هکر دیعیط .ردروبج هلوقیسایسوب رادمکح .ردکجهدیابیقعت
 یرارظا هکمع زاو ندتسایس رب ییدهعا بوصل « لارف
 .كلارق نوحما قعای یثرب هلو ۰ ملبمالوا رادتحالص هعاقا
 ,یرلرظا طقف . زکجهدا تیک 2ا ندرت رف جالو

 هطم لرذمووک- هسراسرنک ی هدو زا رلرظاب و هسزامار داق

 . ردهدنرورض كمما ورف رس لا رق هسرلردبا رارصا هدب رارظن

 کما داعا هنیرارظان لارق « ارظن هنکیدنیوس هلتیموع
 کما بقعلو لوق ی رهعلاطمو یأر كرانوا طقف . ردروح

 ییلوئسم دوخای
 تحهدبا لوبق
 رارظان هقشاب

 . ردیلالو "۰"

 هلسدقر تانهتسس وتنلراپ . رولوا ورعود اهد كعد ردروح

 ]را رظاب و یدسا یبسأت هدیروص لتوق اهد هکدتک تداع و

 قجاقح اقلطم « یرادمکح ماقم . یدنرا یقردقو ذوف

 ورفرس هحالوق اهد هرات دابتعا « لکد هلیسوقروق رلهحت

 ۱ . یدالشاب کما

 كلارق هروک ههیرظن کسا یهدنقح یتموکح وتتاراپ
 یسالو رلرظان فاح هدا هدهعرد تلوم كن |ارجاو لاعفا

 یتلوئسم كنوو کما تهاظم هنتسایس « هلع ءاس .یدمزال

 در ی راهصوت كرلنوا هڅولو رلرظان هقشاب اهم هکمهلا لوق

 یمهملیالیباب یش رب هلو هددرتلکنا نوک وب . یدریلیهدبا
 .ولس هک هعوقو هلئروص ییا قحا وب .ردهدنجراخ لامحا كب
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 «تدم نوزوا . ریلی الوا هلسروص ىلع كهساقرب « الوا
  ۳۶هدب ر وص یک ىە نرومام درولكمایلبو یحدرد «هد

 لوب هجراهنس یک رحو. . یدنلس عاق شالوا شا

 طقف . یدنولوا دیقس لو  | ۱ | Mellbourne Papersعبط

 مظع ییدتنا فداصت هدتموکح ٌرادا هک یدلوروک هولا

 لک و شاب تاذلاب هلارق ینه الع ینسیدنک یالودندنالکشم
 هدنهامافعتسار هدایز ندل نع ر هب داح ود «هبلع ءا .ردشع اهیصوت

 كزاتم | دناعه یرادمکح م ام كن كمال نار .یدبا

 كم هنس اق طقف .ردفو همش ننک هاو یسقوقحدودح ۱

 یدسلرپ یسالوا لوئسه هدر وص یعطق ین راز هنساراماق ماوع

 رانخالص شوا قاس ندمکع را تالیف

 هدرلتحالص هّقشاب « هیفامعم . رلي هل دی مکح هننیدن ولو هدننانم ۱

 لامعتسا هل روص E هدي رلبا هد هدب ول < یک یفیداوا :

 . ضمب هوا کنوح ۰ ردیامامقلاق کما وما ینکجه هل دبا

 قرا تنساواملق ماوعو ك 3
 هادم هدنروص یمدب كب یرلکدهعا لبق ینسهدارا كتکلم

 شدا باتا یکی « لواندنسهنب اق كوص كنوتسدالع . راقیح
 یوا الر ندا مازتا هک ندتف رط ا
 یذک زا كب هدنیمأت ینکجههعا ماق هدر كنساراماق رادرول

 اا یاب كم هس واق ل هکنوح ۰ ید لب هی

Pp 220-226 [1] 
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 ی ار یباسا كلا اكتسهلداخ

 ا طام ۱۸۹-2 رادرول ک ولاح ۰. یدقجالوا

 .رایدهمشود هدندنزوک كقلخ ی الود ندنو .رایدتادر ی1

 هد  Educa ti 0u 1311هدلاوحایک وب .رایدقارب زسمکح ی
 يک اب الوابس هنخسف كسلح اردا لزرع ی هنباق كرادمكج
 لیقو . رلسانولوا روصت یحهدنا تعجام ه هيمو راکفاو

 نمهلیندردلاحمهد نون ون نون و هدهسیاقازواث ندلامحاهداحرب .

 عطلابینس لسم .ییزنع لرظانرب زکلایهلا ىلع كنهنماقر

 یلط كلک و شاب . ردمزال كّعا قیرف هلزوک ندنررب
 -یک یفیداوا عقاو هدنوتسرلاپ درول هعفد هلوص ملا - هنیرزوا

 و هلعءاس ۰ رذلباف یساعاب یئر هلو كلارف ۱

 لاعفا رادمکح  aنالوا لوئسم هدیروص يثاب لا

 هردانمضت یتسانعمتصسن سکعلاب لکد تفلاخ هنسایاصو كاصخش
 یسهطساو رکیدكنسهملس الوا ثعابهلیدس هنماق كرادمکح

 یک رحر ییدتادع مزلا نوجا قلاق هدرادنقا عقوم كن هنماق
 ندقرط اع كلارق ۰ ردکمرتسوک عانتما ندسوصت ۱۳

 ردشل دالامعتسا د ا كلام ههرادا تیراتم «قحرب :

 فداصت هشر هلو هدهرتلکنا سف طقف .ردراو یرللاثم كنو

 ندنفرط یسالک و 6 كنلاو رب و Rs نص هلندا

 ۱ و د ىف بنسوتنلراپ : هکنلمتسم

 | كنهمومت تاباحا یبس كلوب هرک قوج . ردشنوا ییدتا
۱ 
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 ناجا نتعجارم هقلخ دوخاي . ردیسالوا شاي یی زونه
 هلئسم ر اه عزانم و مهم ا راهقرف هدهجرد ڭج هدا

 هدەرتلکنا . ۳۹1 ردیسامام ولو < ٤ تس مالیو هدنځ را

 هنماق رب نالاق هدنسنشراق تیرنک ار مصاخ هدنساراماق ماوع

 روا رم هنسار كرل هدر كج هایکح ندرادتقا 9 ا

 عوقو ندنفرط هنماق هرکو ص ندکد سا داجما ینسسنر رلیهدا
 چیه تلاطر یهدلو و نالو ر  ۱ GENEكىلط و

 هدننووا تاساس هکنوح . ردکد لمت هدست دا:

  3ندنف رط ا تلود هدهرتلکنا یرلهدعاق سوما و تیلبح

  1كردقو : دوهو هنماد قعقنم هفرفرت هکر دشملشالک | ییا زر ی

  9..ردمدنخراخ لاا یاس و

 یمالکو 6 كل راد ناولو یسلاو ایروته و هد ۵

 یهدابوت كرللاو یسهعا در ینیلکت ر نالو عوقو ندنفرط

 كشيا ۰ یدلوا بس ههشقانم رب تقد نایاش راد هنیراقح

 دانتسا هتساسا تاغا هدیسکیا نه « هنداح . ردمولعم یخشرات
 ندفالتخا رب یهدنسارا یییرشت یاروش و یوم سلحم ندیا

 تایساس طقف .رابدابختم هدیسکیا كتشیهییاوب . یدقح
 ٠ لی رج . یدرازوینواوب شراس مترو د و

 یاروش . یدلوا رادفرط هنسهفرعت كوع وک ر دنتسم هنلوصا

 ۲۵۲۱, 00۲0. ۰ ردراو لام قوج رب راد اکو هددو [۱]
in the Br. Colonies.۷۳ - ۵۲۷  . 
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 سلح . یدا مولعم ینیدلوا ضراعماکو كن رکا كنيميرشت
  5لوقهدکلر كرەدىاطبر هب هج دون ا

 یهجدو . یدتسا  EEیاروش نالوا مور ندنقح

 هرز واكبوت .یدهل ادر هاس هع و ته ی هجد وب هسیا یییرمشآ 6

 كنسهفرعت هلورعوک ییدلرهدناتیعس هسرارصاتسرارظان «ییاو

 ءرارومأم و ینسال ای ضارقتسا ر « ینسالوئوق هتیعرم عقوم
 .یساراماف ییا كنەیعیرشت وق . یدتا ما ینسەمللر و قلا

 .یدقو رارقر چیه شل دبا لوق هدنسهر اد 0 ندنفرط

 هلروص و كیوناق قاشالاب هل رلرظاب ندنفرط غن او

 ۳ ۳م تیام . یداورول هدخاوم تخوم

 كتیعضور هلو هدهرتلکنا . [۱] یدسا لزع ییاو یرظان
 هدنجراخ لاح اهدیمالوا ثداح و ینغیدالواثداح نامزر چیه

 در جا هکم هاب وس یتغید ولو 3

 یرادمکح یبهعلاطمویأر هلرلرظاتهدنو هک ردراو هلئسمر شار

 «كرادمکح . ردهدنساحا كلک و شابر یی هدو . زامهالغاب یا ا كاک و

 شاب رم یی  SSهفرف ر هدنساراماق ماوع نودا ناخ ا

 کم هلکی د یتسهصو و ار كیاذ ر وای ین الود ندنلدس

 هردراکشا یتجالوایثرب زسانعمو زیستتسانم كم یسالوا روح

 ردقحالوا یمنامر اب لسماف یراهرس لخ < « كل روفلاب رتسم الاثم

 كب یسهمر و رارقر هد ردقج الوا یعی هر زور رو هقول

a ۱۰۵ 6 Lk دو ]۱[ 
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 شدا لوق کف كتفلاع ا نا ملوک

 ینسەفبظو لکت یه هن اق ی « هدردق و . ردراو یا 1

 تکرح نالبای هد ۱۸۸۰ .رلبا اضتقا كم |عیدوت کوا رادمکح ا
 لارمل هدوتنلراب « لواهنس چاقر نودا ردلاتمر یا ك«

 تاباخت ا كنهقرفو ء هحیلارق . یدشملیکحندنتسایر كنسهقرف

 ماوع نامز وا « ءرک وص ندرفظ ییدتا زارحا «دهمومع 1

 . یدریغاحینوتف راه درولنا ولو یسر كرالاربل هدنساراماق
 نالوا شمروتوک هترفظم ینسهقرف لاربل هدتکلع طقف

 ینکج هل الواسمنر هناکی نوجما تموکحرب لاربل كنوتسدالخ

 -[۱] یدک 1
 یسرر شغناط هوبا كنهقرف نالوازتاح یثکاهدوتنلراپ و

 یشیا و ندهقرف وا یتسهفظو یلیکشت هاف « رادمکح هسقو
 ریلیبهدبا میدوت هتنلک یرلیا كا كرلاضعارضاح کما هدهعرد
 نویسلاوقرب قحن ا رلهقرف « هرزوا یفیدلوامقاو ًاضعب ء دوخای

 هس راشع ال هح راب و كح هلس الوا لباق کش یسهساف . "

 . ریلبهدنا .توعد ینسر كنهسمز نالف دوخای نالف اک 3 ۱

 تیرح یاس هدایز اهد هلتسن هنوکو كلارق هدنلکشت كراهماق 1

 كنایروته وهلا رق هک ریلی هلیند «ندامقح ردق هرارود ییدلوا

 كن هيلا رق فرص یا | كلك و شابرب راتقو ضعب هدنتنطلس نامز
 یجن ۲ > Life of Gladstone: Morley : زکقاب ]1[ 13

 باب ی ۷ « تاتا 9



 یییمعت كرل رظان 1 ی

MO TON 

 ۱۸م ا  یدشلوا .یمهحف یرارف یصخش ۱

 لیخشت یسهس اق نویسلا وقر و یسوزرا كوا سرا

 درول ار هلسور نوح درول هد ۱۸۵۹ ۰ [۱] ردشعا

 هد۱۸۱۸ ۲[۰] ردانروته و هحیلارق « ندبا باما ینوتسرم راپ
 تافو یراسیر كرلهبباق ناولو هدرادتقا قوم هد ۱۸۹۶ و

 .هحبلارق تاذلب یرلتاذ قجالوا فلخ هرانو . یدشعا

 درول هدنسحنکیا ییئارزد هدنسجر . یدحس ایروتشو
 لیقو هدلاقتسا هیامعم . ۳ یدربتک هتلاکو شاب یر زور

 «كنهقرفر کنوح . ردلمتح یسهعاروهظ ردان اهد كراتصرف

OS ر و و نا ا نیس 

 ل كب کجهدیا حیجرت ییاعبا
 ا روز تباغ اجا كنساضعا رئاس كنهنماق

 یلکشت كنهساق رللارق هلبتقو 5 وح  USلات ر ییطق

 هرادتقا عقوم لی هد ۱۸۳۵ هدهسرلشمشاغوا هکما ارجا

 ا یراشادفرا كاك و شاب وص ندحرا ییدلک
 یبسنر ینجالوا لوئسم ندنایعت كرانواو کجهدا باا

gy « Life of Queen Victoria: Sidney Lee [1] 
 عبط ۳

  2 ۲ 1 of 0 Palmerston, Ashley ۱دلح «

. ۲۹۰ Lee Life ol 000۵6۵8 ۱۷۱۵۱۵۳۵ ۰ ۱۵۷۰۲ ۵ 
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 رلیهلسد ردشع ولوا لوق هدهعطق تروص ]([ .٠ هدشیا و

 یسهلتشم یسهطوا یا هد ۱۸۳۵ 2 یحالصو دوش اک
 كلي 1 ى یر هع الناح 2 ففح و دل وص هلشسانم

  (۳و یدّسا دىلو مهش ءوس ر يلع ك. هحیلارق و

 هرلهئاع لخاد هنسهقرف غیاو ندنرانداق كنهحیلارق « لی
 هراراکهظفاحم هنرلر « كمردشک د یرایضعب نالوا بوسنم

 كراسداق « هحلارق . یدرو هتسیا كامربتک رانبقاق توسنم

 تعنام کو كرهدا نظ وات زابل كلرب دشکد كنسه

 هرادتقا عقوم رارکت لب هرکوص هنس ییا .[۲] یدتا
 هنیرلرب . رایدلیکج راننداق بوسنم هنسهقرف غیاو « هحنلک

 ابد یاب ی اوا ےک رس ند رال وا . یدک یر
J Gentlemen of the Household Mistress of the Robes 

TT ریق رگیت < ردبا قبت را 
 طقف . ردمزال قلوا سشود رب اعاد یشاب یجاونا هیفامعم

 بوسنم هتسهقرف لاربل هدیرلهنس لوص كنایروتهو هحیلارق

 یدقو سشودرآ .

 نانولوا یتلت راح یتیهام رب یسایس*یدلهقیظو < نوک و

 نیت ًاقفوت هنسهملاطم و یأر كلكو شاب یسهفاک كناوذ

 <« عبط ی ۲ Parl. Govt. in England : دو ۱1

 . فقاعتمو ۳۲۳ 6 دلح یجمرب

 [ ۲ IT Robert Peel: Parker LYدلح ى ۰ ۳۹۱

. ۱۰۳-۹۷ Lee: Life of Queen Victoria و فاعنمو 

 ا کو وک فاش
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 ینکج هيم هللوس ینکیدسا حیجرت یک كلارق . رلروتولوا
 ۱ زرویمهتسیا كما اعدا ینکج هسهددا نیمأت یتنعل كرلنو و

 « هروک هتاور 1 ایروته و هحبلارق رب رز هسلکد چیه کنوح

 كرظانر کسا یکیدتبالاما ًادصقاب یفیدنون وای كلیکو شاب یکی
 كعد و 6 هام عم 1 ردشعا نامأت ۳ هب هنس اق

 رارصا هدهعلاطمو رکف ییدسا نایمرد لک وشاب هک زرو هتسیا

 . رلکمزال كل دما تکرح هروک هننأر كنوا هسرولوا كج هدا

 ا هجران نوتسرلپ دروا هجیلارق « رک وجب ال
 بذعت هدئروص یعاد وا شیاو . یدهتسیا قمر دشالقازوا

 « اح كلوىلاو » یهلروم رتسم . یدرویرود بودا

 ییدرتسوک ییرارکف تن وتسدالع راد ه هنباق هدنناب یهدنقح

 هب یرادمکح ماقم» : روهلوس یرلزوس وش نانولوا
 مبطلاب تمرحسح نالوسود هدنسهرئاد هیساساتالیکشت یشراق 9
 ه وزرا یصخش كنوانک رونولوا تفلت فت رظان هرادمکح ۱

 2 تکلم تسفنم كلک وشاب . ردرا یتسهط دنا تیامر
 كلارق هداصوصخ ینیدولو عناق هدروص ییتوق هغیدلوا

 ندمکح هکدتک یتیفک یسامامالشوخ دوخای یساعالشوخ
 . [۱] « ردکجهشود

 ۱ مااو راتلوئسم (هءط 1٥41 یرظن « یتلوئسم كرارظاب و اا یک 1

 عقوم ۳ هاا . رلسالبیا هنییا هد راتلونسم .+ دادنلوتسم را

. ۱۰۸ < Walpole: Morley [1] 

3 3 
۲ 
3 
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 شمر و یارر اواو ندا نایرج لوا ندنرلهلک هرادتقا

  هدنکلبویرظن قحتا رارظان هدلاوحا نایامولوت ناکماهنراالوا

 یدنک « لیکو شابر . رارونولوو ضورمم هتیلوئسمر یظقل
 تیلوئسم هدهعقوو طقف . ردلوُئسم هدنروص یرظن ندا"

 هتشابندکملیکح هدنسشراف یبأرر فلاخكنساراماق ماوع کوا

 لاحهمهم هسرولوا یشرب هلوو - یيدهعا لیمح تیروحم رب

 وا یا ۱ یک رم نوید رو
 هرادتناعقوم كرلرظان . زالاق هدنتلا تیلوئسمر هقشاب ةوالع

 رک یرللویق یرادتقا عقومو نالو عوقو لوا ندنراهک
 ین رقد واو را ام مراتوا درک ی رک دیا دات یراتوا
 ۱ ریل هن هلن وس یا نبع نوجا تاکرحو لاعفا نەما هدافا

 ندللاح كرلتراظن یرلکدتا هدهعرد ینسهرادا « رارظان « الثم

 یلاح وب هدیراهلربتک هرادتقا عقوم ًاتاذ . رارولوا لوئسم
 یرظن كرلرظان « هلرکید ربع . ردنوجما كمردشکد

 یرلکج هیمندبا هدخاّوم طقف « یرلقجالوا لوّئسم هدروص
 مانتو ییبط یراهحیشو نالباپ ًاقیفوت هترلیار یدنک هلرایش

 قرف راش نایهلدبا فطع هلن رایدنک ددوو

 كقرفو ند رظن هم ییادا و لوصا هساسا تالکشت .ردراو

 قلخو وتنلراپ كبها یراهحف ی طقف ۰ ردفو یتیما
 رارظان «مویلا . ردک و ك ندنرظن ٌهطق ییقوم هدنسشراق
 نالماب ندنف رط ی ماقم لب نا یرلت راظن حاد
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 هلرادمکح هورغود ندورغود یتح « كناکرحو لاعفا هجا

 ینسهمان تیلوئسم هلس كن اارجا نالوا نایامن یک یرا یصخش
 نونو نالوا هلن رالثم راّلود ینحا « الثم . ردراشع اهدهعرد

 ۱۳ ۰ سا یلدژو , رک ندنلا را رظان تاراج
 لباق ربع ینیدلوا هتسباو هنر كرل رظاب یسهلل رو ناونعو

 هلتسانم یحوت مسر لدراودا لارق هد۱۹۰۲ ۰. ردضارتعا

 یسه زع سعات نامز ینیدولوا نالعا جهدنا هجون رلهبر
 هلقمزاي ینکیدایدا نم ندنفرط رادمکح تاذلاب كرامساو

 عطلاب یتیلوئسم ندنرظن ٌهط هیساسا تالیکشت كباختاوب رار
 ۱ SES موزا هح رصت ا تفت اهر رظاب

 یهدراشیا وو ندبا قلعت هتموکح كلارق « یلصاح

 هدیداشک نحت كنوتنلراب . رلردما هراداو قوس رارظان یتاکرح

 راح یتیهامر یسایس  ردیرا كرارظان عطلاب یتطن كلارق
 كلارق . رارالرضاح باوج ررظا هناضورعم نونو نالوا

 < ررونار نوتو نلیدبا حدقت هلارق و یتاراخ یمسر نونو

 ندنساضعا هنساق تاغا نونو نالوا رداص ندلارق كلذك

 هاتفص کا 5 E E | تار ندنلا كر

 کیر نالبزای ندنفرطدرفر یناهم دوخاییر ندنسهعس

 «هبساسا تالیکشت « نح رک دص وصخ لق كنبرظا هلخ 5
  یتش كسوک تاقالم رادرول نلسهرک هنروضح كلارق هروک

 O ارس وحی و



 ی

 هرات ندو . رلردروح هتعجا ص ههطساو نبع نوجا

 -الک | یسانعم کج هیمهدبا هراشتسا هبا هسمک ییدهتسیا یاح
 هشقانم عوضومر هائسمو هلیتسانم تربلا سنر ۰ ردیلاماملش

 هنعوط هدقازوا هحرا  یتوا رلرطا . یدشغا لکا

 یوا ردق هنس ییا هدنراتافالم نالوا هلا هحبلارق . رایدشقلاق

 كنهحیلارق هنسیدنکت ربلا سنرب هک لاح .رایدامر دنولو رضاح

 .[۱]یدروسر و یاونع «یرظان یعاد» و « یرواشم مرحم»
 طو . یدقو همش هدنغبدلوا یرواشم ر یمیمص ك.هحبلارق

 كشيا هکنوح . یدزسههش هدهجرد نع هدییدالوا یرظاب
 ینتلوئسمكنناکرحو لاعفا كهحلارق قرالوایساضتقا یتیهام -

 Gleanings of past Years نوتسدالع . ید مهد |هدهعرد

 هحیلزک هلکنوا هسرتسیا یناج یمیک كنهحیارق < [۷] هدنرثا
 هلبرلرظا هلقعاي ینو زکلا « ینغیدلوا یتح کما هراشتسا
 ینکج هلک مزال كمهّعا لالخا هاهجو ر چیه یتاسانم نالوا

 ینتعضو كسنر یحوزو كايروتف و هحبلارق هر وص كمل وس
 با تشلام درادمکع . روسوروت یا تن لوود لب

 دین ق ی راامعا تا کد و
 كنسرارظان « رادمکح طقف .راردب راضراعم هورغود ندورغود

 تسهل طمو یار روا الات ام ی تام هما ا یتلوسم
 0 مبطیجم Life of the Prince Consort ٤ : نرام[۱]

 NL « دلح ىج ر

 ۳ دلخ یجلرب ۳۷

  n Nو ۳۹ ۲
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 هسرولوا هلکمیک هدنجراخ یسهقرف تفلاخم هلطرش كما بیقعت
 ریاست هلی | هراشیسا ۰

 لاعفا یصوصح لب یمسر 9 ضعب طمف . راردل وتم

 هحلارق « النم . ردلکشم كب قمریا ندنررب ییاکرحو

 هرانو . یدا ابرقا هنرارادمکح قوح ر كنابوروا ایروتقو
 . یدرولوا رسانعم یسامازای رابونکم زاح یتیهامر یصوصخ
 ۱ اک هاشماتم یراشیا تلود .هدرازادمکح هقشاب

 یرلهمع ندنزوک كرارظاب لب وتکم وب . یدرار ردنوکا

 یسهلن اع یدنک كنهحیلارق هکر دنوجما | كنو یر ا

 كنرلرظا كنناراخ قجالوا هلرارادمکح ینجا هدنجراخ

 ء موز و . یدلیدا لوق یسهدعاق ی نا

 رار هلقلوا یسهرورض حتر كنتموکح لوئسم كیهرتلکنا
 < هحلارق . یدرویدا رأتم هدنروص نارد ك یهحیلارق

 یمزای هللا یدک یرکف قوح رب راغم هنیراهجوشود یقیقح
 هدرود وا كنهحبلارق .[۱] ردشمشود هرک قوح بت

AEیحاودزاناتولوا فطع هساستیمهارب هاضف كب  

 بس ر ندنفرط هحل ارق تاذلا نده زنا ا ا

 افتک اهلکمر و ربخ هنرارظا یشیا زکلای هحیلارق . ردشل دیا
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 هنرولود رام زی ول سسلر « ندف رط زد طقف . یدتا

 هل رب ندهعس هدنساراما ماوع نوتسدالع € نامز ینید الن اشن

 نداملا ییآر كنررظان كنهحیلارق كجاودزاو نلک هعوقو

 كنحاصجات رب لبقتسم .[۱] یدتا ناییفیدالوا شمشالرارق

 ناسا تسمها هک كعد یکدم كاا یناق زیلکناهسراماد
 ا تىلىم وول ای

 ینابح راک هجهداس طقف . رویا هنکج هلک مزال

 کد عا هماکحاو تاصوصخ قجالاق ترابع ندنناسانم

 یتایحراک هدتع اب یر ند رهفظ و هحیلشاب كن رادمکح ماقم

 هحیلارق هرک وص ندننافو كنجوز . ردکعا هراداو قوس

 لتدش كقلخ « طقف . یدسا تعارف لعقلاب ندو هر ۱

 كج ها الوروصاسحندنرایدنک یتعارفو رارظان «امغرهنتناکش
 . رایدهعا قلت هیسایس هلئسمر

 اضتقایسامامایاب هد یشر یا هحولوا زاماپاي یشرب انف بت

 هشیاتس ه ییالود ندنناکرحو لاعفا یساس < ۳

 هدشیا ز اع هود. « رارظاب ا قاقحتسا همذ هن
 ۱۷ ]راندا نالعا ینکیدلبر و ندنفرط لارق هدتقیقح كرارق

 « عبط یجنرب « دلج ی۲ « تموکحرهتنلراپ هرتلکنا : دوت 1
 ۳۷۰ :ANE 00۲۷ « یرهس یج۳ « سناه 4 ۲ طو ۲۹ ٢

 تسلح اب یسافهتسا ای هد ۱۸۰۸ 6 یرلضراعم لاو اف ۱۳

 - ر و ربح یغیدلوا شمر دشالرارق كن هچیلارق کت ندرلقش یف

 ,.Hans ( رلردیلقح دن ول هکر لردما نا هی ود

 ۳ ەدقانم یوم

 ۷ لار ة هرلهلدام و

 . زامالیرب دشي راقیان



EN 

 ۱ مال رتدشیراقس باس تاشقانم هلروصرب چیه یمساكلارق

 ۳۱ سا ادم ی هدع راه هدلحاد وتلرایم

 هحیلارق قحا بسنر و .[۱] ر لاماعولوا تحم ندنراوزرا
 .ردشل دیا ۳1 تر ور مات و ندنسولح كایروتفو

 بان ا رلیرو هدناباختا كليا یهدنتموکح نامز كنهحبلارق

 هدافتسا ندنمساوندنصخش ك.هحیلارق كرا غیا وقرالوایحالس

 .[۲ ]یدراشما اعدا قرالوا یلقح ارظنهرهاوظی راقدلواشعا
۱ ۱ ۰۱/۹۶ CIVAK ۱۷۲۲۶ AV: ۵ 3 همت CXCI 

  . 6) ۵ ۶رسول هدعاسم نوجا كمرب و رارق ه هحبلارق

 م٩ چیه هنس هم | بیقعت ارگ یيحعهدا راهظا كن هحبلارق ینعی

 ینتبلوئسم كنو هدنسههحاوم هموم راکفا طقف . یدقو منام ر

O مزال ا اک 

FRR VOSA WEAقباس كن هحبلارق هدقطن رب یسایس وول  

 هر هدو وا ا ینا ونع یمهجیلارق ناتسدنه هیات یر ات

 عوضوم هدنسا راماق ماوع رلزوس و . یدشمهل وس یکیدتا تعحا ص

 ۰ یدلوارومحم هکمر و هیضرت رب روآ تلاحخ هجا لئاق ه یدلی دا ثح

 ۳298. 5 ,,ser.  CCXSKVIII 2028; 8008 ۰. یدشما
 ندا دن دش ینو و قلعت هن زابتما تلارق 22۲۱۸ ۱ 2

 ییدناتففاوم اکو کالارق لواند هل دا میدو هب وتنلراب هبنوناق هحالرب

 یرهاظ هدهسلکد قیقح اکو هدعاقیهدناو یعهلک مزال قع ولوا میلبت

 لاوح) گرادمکح کلا هوو هال رکا . زدنا لیکشت انعتسا رب
 © رادمکج 3 رداکد شيا یسایسر 9 هسرویدا قلعت هنس هبص وصخ

 هنتیلوئسم گرلرظان تقفاوم نامزوا هسروسداقلعت هن راتبحالص یمسر

 ردکع د شمارو اداتتسا

. ۷ ٩-۷۶ Life of Queen Victoria : Lee [Y] 
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 كراراكهظفاحع ندهحیلارق و « هرکوص هنس چ وا
 ینکیدتا ی هاتف .یسرا كره الو ياد

 هناک كنرادمکح ماقم هدنسههجاوم كقلخ . [۱] زرونروک

 تاسا :هدزب الا یو هداف تار یج هام های

 «ه همهلادا ر اراقطن یراع ندهیسایس تیما « هک ادوج و تاسا

 راصح اهنافتلاو هحوت راهظاهدروص كجه همه دی |باج هدخاوم

 نامز ینیداب ینتحاس ها وص هادنالرا هحیلارق الثم + رلردب|

 اد الرا . یدلتالک | هقلخ ینیدلوا شع وشود ك. هحیلارق یون

Eیيدر وییسهدعاسم قالاط ۲۰ ] ٩ 70عطقویهاش  

 كياکرح لیقو هکنوح .یدلیدى | تک هدروصیییع هدتقو. "

 دلو تاربسق هناصخ « ینجهامالوا زناح یییسایس یانعمر
 . یدلو وشود کج هيم ەد

 یرارواشم كلارق رارطا هدنسه رظن ا
 .یدر ر وی رارق هدلارق ءرار ر دل ینرلهعلاطمرلنوا . رايد:

 نأر كلارق . ردشلوا سكعر ناه ناه رللورو نوكو ب
NNردرارظان ران رو یرارق  A 

 .ردشلوا مئاق ذوفو ارات هسر كرادتفا ققح ءدلارف هروک

 هد رادمکح ماقم ءهروک هنسهدافا زرط یطقوا كنوهژا ءد وخ ای

 « یتح كعا قیوشت و ق قلا یار ردراو قح اونو جاوا «

۱ ۵ » E یج ۲ » Sir Robert peel: Parker [1] 
 بقاعتم و ی ۰

 . مجرتم - ردیلاقت یلم كنادنالربا هکر دهجنوب عوار [*]

 هد ر اک

 : رف اتو دوف



 یار كلارق

 ندک دلر و رارقرب

 رولوروص رک و

A TOR 

 .لارقر جاتح هاک ذوهر صبر كوو .یح كعاهصو طايتحا

 «ندک دلارو تحیصن طقف . [۱] « .ردلکد جاتح هقوقح هقشاب

 دناعهرارظان یتبحالص كمرب و رارق هرک وص ندقدلم ایتاراطخا

 "اعرهتناضارتعا كلارف « كنرارکف یصخش . رلک مزال قلوا
 ینغیدالوا بولوا یراتیمها ردق كجهدبا باجحما رارصا هدرانوب

 قمر دشالرارق ینکجهدبا اضتقا یعكمع زاو ندرلنوا هسقو
 لقاع كرمدیا ماود هتناحاضیا وهژاب ۰ ردنا قلعت هنرابدنک

 ردقه كنقح كمر و تحیصل و هدا كرادمكحر هدي دهب رحمو

 یقحو كنبر سم هتخ طقف :ریتالک | یغیدل | لکشرب روم
 .ىماملوا كلام هبايانم نونوب ندبا باجما نوجا لامعتسا نسح
 كرادمکحر یداع . ردنا هوالع هدیغیدلوا لمتح زا ردق ه

 رابوس ینفجاپاب قلانف هدایز ندکلیا هلقمقلاق هلامعتسا یتحو .
 ندرللماع و و الا هدنفاشکنا كنتموکح هنساق ء راخروم "

 كنه اق هرک وص ندک دلک هرادتقاعقوم یتادناخ رووناه «یرب

 نایاقووت ا كرادمکحت هدراساص ییدنا دقع ۳

 دوجو مدع و . ردراشا ضرع هتقد رظن ایرنکا ینغیدلوا

 :ه هظحالم رظن هددروص یدرف : ردشعا دلو هحټ چوا
 ردشقارب نوصم ندنفیضت ولرود ره كلارق یرارظان نانلا 4

 طخ ر كلرتشم هدیراتسانم نالوا هللا ا  Eتقعل

 ,قاها هدنرزوا ساسا و ؛ ردشمر دشالبالوق یرلهملیهدیا

  English Const. 1عبط یر « ۱۰۳ .
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 هدنسهشقانم یتبیعت كتک رح طخ رب یسایس یلارق ردق هه هحللپدبا

 ر كوو كیهطش كوص ر . ردشعا تمدخ هغع وط هدقازوا

 یر 1 هدرز او دیه یر و فلا ردراو یا

 هدهلئسم ر رارظان یناراطخاو یحاصن كلارق کن وج .ردسوسح
 تمواقم كنراضمب . رولوا روم اهد لوا ندهمرو رارق

 كلارق هک ردهدهققد یرلکدرتسوکددر كنسراضم « یرلکدتا
 تام تمرتدتآ لم هفرطرر قز لو
 قدا مدیر وصت سام دهم بل الو فا

 ندکدلک هلوصح فالتنا رب هدنو « ندک دلیدا هرک اذمو

 مهر ندرارفو لب ربثأت یموژزا یطتق كلارف هرک وص

 و كب یلایحا یسهل دا لیدعت هدنروص یلتیمها دوخا

 هدراشیا هلخاد تسایس و نوناق « هاتیموع « یدمش

 یرکف كلارق ءرک وص ندک دتا ررق یرکف كنهتماق ىجا
 لارق ندنارکاذم ندبا نایرج هدنسلح هنماق هکنوح . روينا
 هنتراظن كلوا هلا رظانرب ًاضعبو هسلوارادربخ هدنروص یعومع
 « هداعلایلع < تلود لئاسم هل هشا هشقانم یهلئسمر قلعتم

 سن شف

۱ 
 ا
1 

۱ 
1 
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 هرکاذم هدنسارا رلرظان لوا نده دنا ضرع هم وصت كللارق

 شل اب هوا رادمکح » « هلتروصو . ریلی دشالرارقو ریلیدبا

 7 | «رو ولو هدنسش راق یرلهحن ے رص كنار اذمو تاققد

 كننک ر ك« یک یغیدلوا هب وتنلراب هدهلارق » تس كنهساق

 یجنرب Gleaning of Past Years : نوتسدالغ ]1[
 . ۸ 6 E داح



 3 اس نا

 هحللارق « اعقاو . [۱] « رونولوا عیلم یک یشعا یرلهعلاطم
 نایب لوا ندهمشالرارف رانو هدنقح راشیا نوو » ایروتفو

 هدنود هد[ | هسیدتا اعدا یتسهل دا لست « كنقح كم |هعلاطم

 ا اطا ده e ERR یک شامالوا 99

 ناح قوحر E ¢ N یدالوا لصاح هح 9

 ر نوزوا هلا نوتسرلاب "۷ ناقار ضورعم هرادر ییقص

 ا اتو و کوش ندهلداع
 زارحاهدنسهاس تیمیمص یطق نادقفو جازم نایلعر ینیدلوا

 یهدعافوش هلیسه رطح سوتسعا ۱۸۵۰ .یدل وا قفوم کما هلع

 نده دیا لاسرا ءرافارفلتو هینجا ناراخ :یدلیبهدنا سسأت

 هح راخ لئاسم هدو . یدراقجانولوا عیلم ه هحبلارق لوا

 شم هک د لا چیه لوا ندالوا لصاو هنعالطارئاد كنهحیلارق

 «نوتسدالع ی قمالوا سل اهوطخر و قعولو هدلاحر

 . یدسا دیس یهوست تروص و نلیدا لوف هد راب وا

 ۴۳۳۱ ناملاطم تک یا هات رافا رشلتکنوخ
 كراهدوسم یا هدر كجلردنوک هدتیهام و یصوصخ

 ربحت ۰ [۳] یدرویلم هلک هعوقو هرک وص ندنغلس ههحیلارق

 هبجراخ یتیفر هللا لیکو شاب یناجردنم كفارفلت « هلرکید
 ۱ . ۱۰۰ > Life of Walpole : یهلروم ]1[
 Life of Queen . ردشلک هعوقو هدنش را ۱۸۸۰ « و ۲1

. 1۵۱ < Victoria: Lee 

  y^ Gleaning of Past Years 1دلح « ۸۷-۸۷ .
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 هحیلارق لوا ندهمشالرارق هدنروص یطق هدنسارا یرظان

 6 هيلع ءان . یدرویدا تیاکش ندنسهل دنا اا هلا

 شاب هدشیاو ینعب تاوذ نالوا لوئسم « ییادیقس كىوتسدالع

 ندالر دشالرارق تک ر ح طخ رب ندنفرطیرظان هیج راخ هل لیکو
 . [۱] ردکعد شدا. هجو هتساقلا یار كنهحیلارق لوا

 نتف رظن كامو نو الا ۳ ۰

 نلیدبا لصفو لح هدنسلح هنماق « یذوفنو مکح كلارق
 كمر داس یسیعک ردق یبدلوا هدیاس وسخ اس

 نلیدبالصفو لح هدالکو سلح هقیقلایف . زامالو یتسهلیسو
 ندنفرط هنس اقو نده دا هشقانم هد روصر نرد هلئسم هدرلشیا

 شرو كنهناق . زامل ا یر كرادمکح لوا نده رو رارقرب

 غوروبنلا د رول یسیلاو ناتسدنه هکر دسالود ندبس یبع ]۱ ]

 بحاص یتسیدنک هکملیانولو هدناضورعم هبورغودندورغود هن هجیلارق
 «- ندا هدعاس اکو نوکو هک - نامز !ییدروک تحالص

 . ردشتا ماق هتاضارتعا یسر Baord of Control هد ۲

 . ۵۹۱ ‹ دلح ی ۲ « Life of Sir Robert Peel : رکراپ

 ندرللغوا ندا هراشتسا هلسیدنک نیکو شاب « هد ۵

 ندیفزط اهسلارف دن یس هدا ناسا و کا
 در ول نوچا ییدر دلس هتسیلاو ناتسدنه ی هعلاطم ر نلیدا نایمرد

 . یدشمرو یتسافعتسا ندننراظن ناتسدنه لیحروح فاودنار

 یتسافعتسا هدفلودنار درول « ید دی انییعت نادناموق یلغوا كن هحبلارق

 Life: of Lord Randolph : لیحروح نوتشو . یدلا یرک

Churchillدلج یر  ¢ o1۰ „ ` 



 رارق و هکنوح . ردروز كب هسیا یسهمشک د كرارق یفیدلوا

 رب اب داع یالود ندنو « ردلوصحم همشالزوا ر ۱ فرو

 ندوعود هک لا ا ینوفر ی العاب یک همان هلواقم

 نابمرد N انا نهم دیا نضع به اق هب و عود

 هالو كم هکلاتحا كرظان کیا دوخایر هللا تاعلاطم جهدنا
 E ردهدتعضو كمردشک د یرکف ر یرلکدندا

 هدنتمآ رانو كنساس ور اسلک هدرز مخا كتهبجراخ

 . ردهدزک صص و لاوحا هدنراشیا یرادا كراتراظن فلتخم

 هدراشیا یلخاد . ررءهدا فداصت هقرف ر هقشاب هدارو طقف

 هداحر قص ك هدوتنلراپ «هلتیموم «یسه راد تیلاعف كتموکح

 كلوب . رلاق ضورعم هموجم رب ییتوق هداروا « رک ندقبقدن
 هدنزرط ملی یشراق هنساریص تموکح « قرالوا یسهحش

 نروک ها هشیدنا رظن احا قلاق ضورعم هنشتا لاوسر

 1 هدکعا E EE هدرلشلا و « رظاب ر

 كنه رکسعو هل دع ,هیناهریاسٌور را و اش دیاعهیمامولسد

 هکنوج . [۱] ردا سح تالکشم هدایز ندنغیدلوا هدنبیت
 < لغ ءان ۰ ردداتمم یسهل دنا هشقانم هدوتنلراب كراشیا وا

 یسصخش رثاتو ذوف كلارق هدلئاسم یمایس « هدهداع لاوحا

 ۱ بام راس اهدو ,نیراشا انك < .ندهبجراج روما
 : ردلمتحم سو یک ا ةا نسیم

  o Law of the Constitution : ıa [1]مب-یج ۰ ۳۹۲
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 1 و بزاز _لاوح| کی دیدی الاممتسا كن ون یشراقهت رود وغاز
 ۳ کوکو دوفن ۶۱ وارا تادیشو تادیدح یسوع ید اناا تاقارفو
 ۳ هج رده اک نامزر طقف وو

 ۰ جاا هک تفو ر چیه یح هام هد ا لامعتسا هل وق

 1 كمليهدیاریدقت ىنتىرۇم ةجردكنو هایهدرانامز رخۇمەبسلاب
 71 تنش وتلراب رەوا ندنزود ابرو و هتل ۶

 ا اع رر اش شب
 ٠ شما فاشکنا هدنروصرب صقان ردق كجهليبهلبدبا نایمرد
 ۳ كنايروتش و هحللارق . [۱] ردزسهدناف قمقح هرارود ینیداوا

 زا ك كجي دارو یخ و هبيا هوس نداد اس 8
 ندن بو کمو ندنمارطاخ كرر رهو ا
 یسهفاکدلراتهج ندا قلعت هربثأتو دوف ی ارجاتنهحیلارق
 ۱ . رارددنادیم هکر دراو عیاقو ضعب < هیفامعم  ردشلراقح
 كرادمکح هدنسولج یانئا كنایروتهو هحبلارق هکردقو هېڅ

 :یدروینولوا ىل لمادا هک رک و یر کف رم

 ۳ ۱ ینوجرب ندراررح بوعم هحقلخ هدراهنس لوصوب «هققطایف
 هدهیساسهفسلف .راردلایم کما لاها امام یربثأتو ذوفت كلارق
 ۱ هراررحم رامسعت كو و نالوا رادتمق ردق ینیدلوا یلاکلهت

 ِ . ردشمرو یبدادعتسا كنا تح یک هنک ام رب ندهجیلارق
 1 0 .یرامدا تلود نالوا سما ذ شه تایحك هس اق طقف

  [1]رکراب :  Life of Sir Robert Peel.دلحیجن رب ۳۳



 هدتساس ییخاد

eرا  

 r € نوتسدالع ا یغیدالوا وصعود ثامشت 2

 ذوق كنهجیلارق یر, چیه كرارلا ینیدوقوا رتاد هنتموکح
 ۰ ا هدکمهمهدیارب دهن هلیتمق قیقحیب یئاتو

x Gleaning of Past Yearsهمش چیه » : هک رویید ۱ ]  

 راکفاویاعلاطم كنىرارظان هدهعط تروص كرادمکح هک قون
 .ردک و و ك.ینوکی كرثاتوذوش ییدتا ارجاهدنرزوا یناکرحو

 کل و وا مداع هسرارقتساو تناتم كناارجا « ذوق و

 ۱۳ 20۱ «زویدبا لیکشت تستر دوبوب نوا
 هدیابوب «طقف . یدزمهللوس یشرب یطق ردقو نوجا رانامز
 كیهحلارق «رار هلقلواش هل زونعیقو كمر .ومکح ر یبطق

 «لددمیش مدنقح ها ودر یيدتا | رح اتم کم تراش اخ

 . رلسالوا لباق كْدا رکفر

 هلا لیکو شاب كنبراحبج رو هصوت یصخش كنهحیلارق
e۱ .لدشمروک هدیراقوت ا | اار  

 هدنساراماق ماوع هدهعق و جوا کیا هک زرلی هد ةوالع کو

 .كەحلارق « هدر كحهدنا افعتسا «هماقر شمارغوا هت ولغم

 .[۲] ردشمردشالرارق ینخسف كنوتلراپ هلتاعر هنسوزرا

 ۱ مو تسانس هدلخاد تکیلم عةسرلیدم ااتتساو طقف

 ,یرلرا زرابو ع رص كنم را ربثأت و دوش كنایروتش و هحللارق
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 شب |

 راتحصا و کف قوحر اس .یدرولوا رادهفالع كەن رلشيا ۱ ۱

 مولعم یرلکدتا لصاح هح ار تام كرلن و . گز در

 لاک یرلنو : یدا طو ص كب هنرارکف « هحلارق . ردلکد

 ین رکفپه یتادیقتت یهدنقح رلهژورب . یدر ر دلی هلراسح

 كمک زاوندرلءژور و طقف . یدرایوس هحقحا « ندامالقاص
 ور فا رر طا: نوا ت

 نادم هفالتخا رب هدنسارا رلاراماق ۰ روهلوروک ییدایالوا

 ینیدلوا زر اح هدرزوا رادرو هعفد قوح نوجا كمهمرو

 نامز صوت طمف . یدّسا تعحاس هرنات و دوش یصحش

 ادب ال را ۰ یدلکد نوجاقمراقح هلعف 7 ی رهعل اطم یصخش

 «هدنس هلتسم یس هین ون اق ال isme nاDisesta b ییماغلاثكنساسلک

 تموکح رب قجهیلوا لباق كمتک هنشوخ چیه كنسیدنک

 هدهخادم نوا قلا رارق قفاوم نداراماق هدنقح یسهال

 «یرثاتوذوف یصخش هدراشیا یلخاد ء یلصاح . [۱] یدولو

 كنم زلرظان رک ثمر و رارقر نوجمابقعآ یتسایسر یی روم

 یک فیفخ كب « نوسلوا نوجا كما لیدعت ینتسایس

 یا تب هاو راشلا اسلکو ود را هقامعم < رویت وروک

  ۲ Life of CEE. u ۱1زا ىج ۲۰۷

Life of Archbishops 1216 ۰ ماسب و نوسد واد ..تفاعتمو 

SE NEES RE TNE مبط یجم ۲ 

 ۷ سا مک غار
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 یک یش ر دئاع هرادمکح هصاخاب ییودرا . ردراو یسانتتسا

 ورد ندناساع لارف تالار شاپ هعیلارق ندا قلت
 هلا ا ماقم كنەقبظوون ید نامأت ینسهلل دبا نایعل

 نالیاینوجم اتم ر دش دیت اسانم نالو | شم همه د| نایت نا كم

 یدلواقفوم هکملسهدبا فرطر تدمر یراثبشت نونوب ]۱[۰
 هدنروضح وتلراپ هدقلنادناموق شاب « سعالاتیاهن « هیفامعم
 یاسر .[7] یدرک هنیرما تحت رظا نایشاط ینتیلوئسم
 زناح قوج اهد یسهعلاطم كنهحبلارق هدنتفک یندیعت هیناحور

 رنابهرلاخیشو ریل وتسب ةاطر «هلا تاعفد هکنوح .یداتمق

Ng ۳ هرلدنهاب ییدسا فیلکت ثلک و شاب 

 ووا نابع ندنفرط

 هدهجراخ لئاسم قوح كا یرعو دهج كن هحیلارق هدرلشیا یجراخ

 قوجر هسریلبناق هباسحیشرهو یدرتسوک یتسیدنک هلباتابن لاک
 .یدتا نارتقا هتقفوم هدهحاسو هدايزلا اعر هرللاخ طوقس
 یشراقهنتکرح طخ هناضرعتم كنوتسرلاپ درول هجراهنسهحبلارق

 قفومهنسارجا لوح رب یرذج هدنتسایسكنسرظان .یدشاضوا
 .[۳]روینوروک یک ردتمرب دشافیفخ یوا ًاضمبربارب هلقمالوا

 یا ده فار مدتطاس ندم نوتو ۰ ۱۳۳۱۱
. ۳۲۰۲ < ۲۱۰ < Life of Queen Victoria: Lee [1] 

 ] 33-34 Vic., 6. 17. ۵۲0۵۲ in Gouncil, ]۲نارتزح
SEAN EEE 

 ][  : 1,6۵یابح كنایروتقیو هحیلارق « ۰۳۳۱۰۲۹۹ 2
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 تالیدعت هدرلنو هدلاوحا قوحر « شما رارصا هدنساعدا

 هدنساننا ینارح ۱۸۱۱ - ۱۸۵۵ كناپوروا یتح « شمر دای
 كن هنماقنوت ون هدنملع لیک و شابه ای رظان هيج راځ «هرزواینیدلوا

 کهد۱۸۲ ۱ هعقورومشم كا .[۱ ]ردشم هلن اتعج | ص هنس هم ومع تیه

  Trent ۰نالو عوفوكنجوز لوا نوک اقرب ندننافو .ردسهلئسم

 اش اة تالیدعت نلیدما ارجا هدفارفلتر ًاقفوت هنسایاصو

 هلع ءاس . ردشغا فرطر ینسکلهن فالتخا ر یدج هلبا

 قاراکترج هاضفكب « هدناصوصخ ندباقلعت ه هبجراخ لئاسم

 تقو رب چیه هحیلارق هکر لی لند اور ی ندالوا شمرتسوک

 دوم فاش شیلا ره هدهسشم هما داشا ا 1( ی

 لیدس ینتسایس كنرارظان هدلاوحا محو قوج ر یرأت و

 رشها ربا روا ي

 كوص كرتا ینیدزای راد هنلاح هجرت كىەحلارق « ر

 هذن رکوصا كنا یاو دوه ی یوسف
 « وب هیفاممم . ردشلوا هلضف ندنک هدنامز یکیدتسا سولج هتخت

 كنبرافلس .یدیشرب میم « زالو وط هللا لا هدنسهحاس تایسایس
 تردقو ذوف یصخش نالوا شلاق طو مع هنسیرادمکح یاصع

 هنسهرحت نوزوا هکقو هش چیه . «یدقازوا كب ندنسایاه

 مظعت و تمرح سح ناهلسب یشراق هن رش زسکل « هشایو

 ك هلروم طقف . Life « ۱۰٩ 0۲ ۷۷2۱0016 : یهلروم [1]
 ۱۵ 4 تلخ یجرب 1 نکقاب هن « ل نوتسدالغ »

 تاایروتقو هجیلارق

 هینتنطاس یا

 تالوع ناکه عوق ر



 ی

 ینساقلا هراتعا رظن قوح اهد هکدتک كنرلهعلاطم و رکف
 ۱۳ یانگ دارا نده هب طق . ردشما تا

 ها تیامو یدهاضخ یغآ عا یسساس دوه رادمکح
 كل تقو ینیدقبح هتحش . یدلک هللاح عاعش ر نوغلوص و

 كرل رظاب یسهحس یصخش كرادمكحر علا هب هیساسا تالکشت

 یجهدما لیدعت یادش كناصارتحا كيتارقومهد و ینکلفینخ

 .[۱ ]رول وروک كم تهج وب هدهعلاطم ینیدلوا شم |نایمرد هدو

 یسهطوا قاباي « را یهدنفارطا كيهحبلارق هدرانامزوا

 هنتعضو كسنر یجوزو هنسهلئسم یناک یصوصخ « هنیراتداق

 كن هحبلارق .ردلباققمالک العا كم ینو هدندتیمها نان ول وا فطع

 اا ناز هدف توه یدک
 عاطنا رب هلو هدناسنا هدلاحره . [۲] ردیک رو هلسب رارکف

۰ 

Croker Papers ]۱[هنس کیا . ۳۱۷ ۰ دلج ی ۲  

 كج هلی دتا لوبق ارم هلارق ندنفرط یساراماق ماوع « ل « لوا

 مدتموکح هدنحراخیسوززا كلارق « ندنسهلک هرادنقاعقوم كن هنب اقر

 راهظا ینکیدتا هشیدنا ندنساعولو هدازآ ندنمکح كنوا قرالاق

 . ۳۰۲ « دلح ی Sir 000۳۱۳۵۵1: Parker ۰ یدخمهلبا
 . . ردفو قتزآ یدا تلودرب كحهدا درس و طبع الام بع نوکو

[YJ]هسسارب یسهجوزكن دهعیو هیسوربتیرمق « كترمل سفت  

 هبهرتلکنا نکر دا حاضیا ینانسحم كن هني اقر لوئسم هدیوتکمرب ینیدزای
 ی رلبیسن رب ساسا كتسايس دارادمکح « رو هل وس ریش قیبطت لباقربغ
 دراز روس دا حاضیا یغیدلوا كلام هنتحالص كم | لسعت و سو

Life of the Prince Consort۲۱۸ « دلح یم : «  . 
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 اھا ك.هحبلارق 6 و ندنحشرا ۱۸۸۵ ۰ روبلوا لصاح

 یتکلم تعفنم « یتیدلوا یراهفظو كسک و اهد ك

 كرهلوروس یرلبا جهيم هديا لاها یرانو ندا لالخا
 . روپ دنا هو یسح و یساع اباق هنجما تابح ر یوزمم ابداع

 هد بود اققدب یراشیاتاود كنراضمب ندنرارظان « هرک و ص
 هدیس هما تباکش ندنرلاماقارب نامر هنسیدنک نوح اطعا رارقرب
 تلود « هدتققح ا . رددلاوحا كج هدا ا یو

 .رایدکد یرا كنوا هدیه رارارق كج هل و نوجا یراشیا
 هلتعرسر كوو هدنحما كسهمرناقم ت اود < یرادمکح م قم

 نوجاینیدالوا طو ص هو و ای ماسفا كبەمزىناقم طقف نود

 چیه .,ردشط دبا هدشل هحرح ر ندا لصاح هحش ر زا ك

 یسایس كایروتش و هحبلا رف طف : ردراو هغل اىم هد و را ۱
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 دهج ییدتا راهظا رو دوه دل روا قا كمباقو

 ا هدلاشتسا دا فشخ لر هلتسا هتلاعفو ترعو

 كمر دسک هدنروصر رو لند دمش یتغخح الواه یرئاتو دوه

 هارد « هن رضا NR حب تاذلا و ردلک د لاق

 علا قوح كن هنس وع هحقلخ و هن ربع و دهح 6 هنس راهم

 ثلارف هسلا هد رلشلا دن اع هرات راظن e یرا ٍ ردهلئسم ر

 : ردهعالوا لات را یی زد لر هفالع و سا هراشناو

 ردد م E ىساملاق روى هفمشدلاح قوحكب كلارف

 هايس هبراح لئاسم كجه همملدبا دع رسنیمها كم « هیفامعم



 ا

 تارا

 ی ابن ۱ یسهدناف

 قلوا توقر
 هلب رابتعا

E Eتا  

 ۱۱۱۱ قلم هاش او هتناخ راک هقشاب ندنفك ؛لاغتشا هلبا

 یلاقو تیلها یهدنتحم كلارق < هدر وا فلاظو قوحر

 یلامحا كملي هرتسوک یرلنوا < نوسلوا هسرولوا قالراب ردقه

 ندالوا تیلوئسم © . ردقجالوا دود ك هرورضلا
 ۱۳ ۱ ما لا راظنا هقاشکتا .كنهطلس ر یاس
 و ییحه اما ولو

 ۳۱9 یاملاطم كنوهژاب هدنتح یسهدناف كغلرادمکح

 . یا كب هدنرزوا هسانس روما E 17 ا

 ا كلام هنایزع نالوامزلا نوجا كمليهدا ارجا ساتر

 ڭكنسەمزىناقم تلود <« كرەدىا ملست ینغید ولو E ك

 تمیقر كوو وعزاب ه یرادمکح ماقم هل راشعا قلوایجخرحرب
 < كنمهتسس تموکح رب دنتسم هیوتلراب . یدزعا طع

 «رار هلقلوا شهلا ماق ههرحر هدلوو ردق ه یدمش

 نوزوا ی 1 ااامکم لصاب هدودت ر وهم ر

 ه یرادمکح ماقم هدهرتلکنا وهژاب . یدرویدا ماضیا نوزوا

 كس هلیسس الود یمهمردنا صخشت ینتشحو فرش كتموکح

 یواق تاحالصا کمد ۱۸۰۷ ۰ یدرویر و تیمهار كولو

ix Reform Bil!هد راب زاب نالوا ش 2۱ راثشا لوا زار  

rهب هشل دب | رب كوو كب ندنفاشکنا كنسا رق ومهد  

 ا راماتک قلخ زلکنا وها کنوح . رولوروک ییدشود

 یا ی راست رکفر كوو هدنقح یراهساس
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 یتلؤد هل راتعا یراتعبط كنفنص ماوع « نوجما ینه دنا هرادا

 تیاعرو تمرح سحر یشراق هرافنص زا اح ینتِلاق هرادا

 نمأت یتیضوو . یدیا هدنتعاق ینیدنولوب مايتحا هنیراماب
 یک یر. ندرارصنع تردق یذ كا ییرادمکح ماقم نوا

 تابش و یخ یسهعایجا ته زلکنا . یدرویدا دخ ٩

 هنکیدلبد اهرادا ندنفرط هحبلارق كتموکح رافنصیناشا «هروک
 .یدرارو هلسب مظعت سحرب كوو یشراق ههحیلارق .رایدعناق

 هتشيا هتباق نانولوب مولعم ریعو ین ربع نوجا قتلخ لهاج
 هک یدرویل و یتاکما كمن |قیطت یمهتسس تموکحر هل واده اسو
 مدهمهسرولوا قجهالک | ینسهیقیقح تیهام كنوا قلخ ماوع

 تعضو هدننامو دوهزاب . یدربلافت ضو رجم .هساک لپ 1

 هدزک مون مقومو لاح نوک وب هدلاحره « نوسلوا هسرولواه 3

 هدایز ندنکیدا نط كوا یراهلتک ول رکنا - ردکد 8
 هدایز : ندنک هيرود ا یرلیزایو دوخاي هیسایس یاکذ

 حایسر كجهدک ههرتلکنا نوک و 1 PES هب هس ایس هر

 ید نط :یعتششا هرادا ندنفرط لار یا ۱

 را هدندتلاهج یءدنقح هنساق . هدا فداصت هزلکنار . ۰. "

 رادو ار كناسور یدو د کک ۲
 هد رله نغ «هدرلغنتم یدمیش یسهلمع زیلکنا .زامالون ناهذرب

 .روشالشراق هلا تایرمشن داع هلئاسم تابا ا هدقاروا یسایس

 دلران واویراس ر هقرف زکلای . ردقو تصچبه ندلارقهدرانوب
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 هنکل وا صع رای « هتل این ۰ دا هشقانم ییاکرحو لاعفا

 ربثأت كنسرادمکح ماقم هدننهذ كقلخ یدمیش هسرلیدا ساق
 كنايروتش وهحباارق «ىل رتسم .روینوط عق ومر زا اهد یسسایس

 كهحیلارقو عود هن رله روا كتنطلس رودیتح «هدنرلهنس كالا

 ندکمروک ینکیدلیدبا دیقت هاروسج كب ییاکرحو لاعفا

 ماتم هدنوک و N | رو هل وس یغیدلوا شمشود هرات ربح

 ردقیسکسا هتف اظو دناع هنناح راک و هاه رشت كرادمکح
 ۱ وا یاس وضع ر طقف .ردهدکل دنا فطع تيما
 یلواینتقدرظن كقلخ «ردشلاق هدحطس هقرا یرادمکح ماقم

 هلیتبسانم لئاسم یمایس ینجا ر . ردەدكمەمەدىا باج ردق

 منم ندکعا تقد فلا هزغا زا ردقه یبسا ا

 هدوا هسریاب ر دشیراق یمسا كلارف هرا هاتسم ود . ودنا سه

 هنشوخ كقلخ هدنجا تسایس .ردنوحما كمن اتیاکش هرک قوح

Eچیه هسرملاق هدهمشوروس یلکشت نایت دوخاپ  

 . رارايەدىا ماما یلارق ییالود ندوب رلهعیاش نایالوا یساسا

 هسزعا قیمعت ردق هنساسا ات یهئسمر ییویسموق تاقیقحر

  یراقدلوارادلخ دم هدشیاك ادزراهسمک ماطر نالواهدزوک هجشارم

 ۱۳ رادزف ادو هک رکش قوح رل هعاشا نا
 یل وسم مدع NE SLs نهم تروص . ردکد

 .القازوا اهد هکدتک ندنرظن كقلخ یییرادمکحماقیبسنر

  Life of Queen Victoria [1]همدقم ۸-۷ .
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 . نابحیب E قلخ هسیا یاشکنا كنسارفوءهد .ردشمر دش

 . ردشمرتک هلاحر فولام اهد هکدتک لب رکرثز كتهفوم

 هنر دف یکتا کسر 7: ماقم « هدزعامز هلع ا

 یرکف ی تفدج Eh نیمأت یتسح تعاطاو تقفادص

 . در فرطر

 یمهتسس وتتلراب یم ا كن رتلکنا « ندفرط رک

 هسمک چیه اهد ردق ه یدمشو ردلکد روصآ لباق نزرسقلوا

 یر ما دقو تالدا دف یف اطقف لاف یف 4

 یرللارق .ردشمامالوب ینو كمتلشيا ینو نیزسقلوا خرجر
 یرلکدهماس ینساعاللوق تنسرایدنک یرلتکلع اپوروا نایالوا
 كعربتک لارق ندجراخ نوجاقمیشاط ینیرادمکح یاضعرب
 یبا تلمو  نهنوس یرللارق قترا ۰. ردراشلاف هدشروخ

 روهج شه رر زئاح ینفاصوا نوتو ناههقشاب ندنناونعكفللارق
 «یرا یو زیلکنا رب ردشعا سج ف كما ناجا

 ۱ 2 ا

 هلا راتعا و  زدماودر دما زا تمدخ كرد

 . ردسهحرایر ۰ لا ء لشاب لا لکد یهداف زکلای

 كن رادمکح ماقم نوک و «فّلاظو داعهمسا س و هتناصت راک

 لیکشتییلغاشمنایراع هزوک لا هدهنسلکد هدنسارا یراشنا مهم كا

 ه] غلوم نا كنارسو كد هحال ارق 4 ردقو همش .رلردبا

 یونعم نلک هعوقو هدنسهععامجا تئیه نلکتا هدنفصن كلبیا
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 ی ونعم و یامحا

 . . قلوا توقرب
 ۸ ۱ هل رابتعا



 شیال او هبدیدرپ
 هلی رابتعا قلوا

 1۳1و تر و

 ربئاترب لق طقف . ردیر ندنلماوع تردقیذ كا كن ییامت

 كلا . رد E هستش یصحش رایت هر و رمضلاب

 هکلاتحا .ریلیان ولوا لامعتسا هدنوحما قلانفردق ینیداوانوجا

 الو وف رونق ددان مدلاشتسا ناتو

 هطقرب رکید هدنناسانم نالوا هلراهلتک قلخ « قللارق
 هدنفرظ نامزر قلطبر ۰ ریلیهلل : ههظحالم شب هدندرظن

 هدتیمهاو قا نلیدا فطع نوجا یراشیا تلاوو و مسام

 راتفاق کسا ءرللوصا کسا . ردشلک هعوقو فاشکنار كوو

 یجر هراشیا لیقو یک قوج ر .یدلبراقح هتعرعقومرارکت
 یعامجاو «قرالوا یزاوم اکو .یدتا فطع تیمهارب هدهجرد

 مظعتو تمرح سح كنوهژاب «هرزوا قلوایلوصح ر رکبدكنوق

 درو ا قل « بونس » دارنامالثوخ طقف « ییدید
 ا رهطا رکنا زکلایو هک دشا یاشکنا یئ

 كم یشراف هرلهنر و ناونع قرالوا یسهحش كنو . ردلکد

 نالوا را یرانو . یدلک هدوجو تمرح حر كوو

 یلاصا ناونعر . یدلاغوح رارکت یراتعاو فرش كرهسمک
 یرلتعضوو عقوم . رابدنازاق هدنتهج راتعاو ذوف رافص ا

 < رار هلقلاق لا هکدتک ندقلوا هتسباو هننافلا كنارش

 . یدلوا دیفتسم هو عود ندورعرد ندلیاع و یناداخ لارق
 هدنونفلاراد « یداشک مسر كنبر ندهربخروما « كنار کی
 هتنادناخ لارق هدمسا ولرودره ی كنه رود :هتسرب

۱ 
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 هدلاوحا یک و . روینولوا وزرا یروضح كر بوسنم

 نالعا رب لوب لوب هدنرلهرغ نونو كتکلع یترایز رب كلارق
 . رویک هنماقم

 ا < كماتسنا و 6 لوا اهد یتح « مدقم رصع ر

 نال وا اما تیرتع سردر چیه ندنح را کد و هصااب و

 كصخشر نوجاكمايالوافورصم « تقادص نح راهسک

 نوک و . یدرلردبا راهظا ینتعانق ییدرتسوک موزل هسدوحو

 «هسمک چیه . هل دا فداصت هب هسمیک ر قحا ولو هداعدا وب

 یراقجالوا رورهنطو زا اهد هدهرادا تیروهج ر كرازلکنا

 تنموهفم ینلروطارپعا زلکنا « رار هلقلوا هلو . زما اعدا

E ۱كسدح و قلروطارپعا « هدنسهحش یسهعا ادب تمظع  

 ین اهد شا كنبرادمکح ماقم مرزوا قلا |
 هزولد كلود هدزانکلم قور ردد دیار

 یعارباب زیلکنا رب یلم هکر دتقد نایاش . ردقاراب یلاثمت ناپراج
 : روللساالوق راقازاب فخ هروک هلاوحا فلت. ردقوت

 یراک برسد ناسا را زا لار

 یئام یافس طابتحا . رارکح یعاراب ضاس هنسهبن كکربد

 . زدی نمرق اپا كرا توام . را ا
Union jack Eهدینک یو هدوتنشراب .رازورو هدنتلا  

 .ریلیقاط قیرف الب راقارباب نونو هدراهحنلکا یعومع . ردا
 یک شما قارباب یلم هکنام ند اونم زوم: ہدارص وش

۹ 

 قوا لام رم

 هلب رابتعا
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 لرست اعر کی طقف . رددوجوم لیا رب کما تح
 رب ےقم هداماناپ . TT هکمتسوک  ینعیدالوا و لغو د

 ور : یدرکج یاراب یزمرف هداملالع ,یسهعس نیلکنا

 » 5 ا . یدتا دنت ی Union jack هر كوا

 « هلعءانب . راربناللوق راوتالوسنوق ینو ًارظن هراهماننلمت
 و ینسمهمکج یتارابوب هوآ رب یصوصخ یسولوسنوق زیاکنا
 ردق هتنراظن هیجراخ هلئسم . یدتا احر ندرورپطو نشتآ

 ینسهدیشک هدنروصرب یصوصخ كنب راقاربابیم دلرابینجا .یدتیک
 كسولوسنوق یتراظنهیجراخ هرتلکنا ةمرح هننوناقاماناپ ند |عنم

 كنشادنطو زیلکنار هدتکلم ر ینجا طقف «یدر و قح هنسهعلاطم

Union /jackناسرد رکفر راد هنقح كابا دک  

 . ههرادا تیرات «هقشاب ندنو .[۱] یدنارواد زرتحم ندکممنا
 CAR هعار ابر صوص۶ هنسیدنک یرب نک NIELS كلام

 و یصوصخ « كدا لنکشت هقراف تمالع ةفرطر ٤٠و

 كیالارتسوا . رد اتونمم زدم« ش دا قیلعت هصطاودم اغ

 قارار یصوصخ لیقو یشیا كلبا كنمروهمج لارهدهف یی
 زو وا ابرو یدجا هه اسمر ES . ردشلوا كمما لوف

 كتروهج مه ندب راحشا . یدلیدنا مد یسهژور قار اب كم

 لیکشت ا نوا یلالقتسا مه /یداحنا هلا قلروطارپعا

 . رد اتونوم دم ی . یشولوا لوق یسهاد ر ندا

NTE لوفا ۱۷ ۵ E ان ۱1 



Nشرت  

 یلهشوک ینلا هدر . ردشلووق ییلص بونج هنسهشوک رب

 ندقع وقود هنناسح كراتسلایریعا سر و . ردراو زر دلس ۰

 . یدسا ا ی راصصختم ةا هدایز

 هک ثنسداحا قلروطارپع | یرادمکخ م اقم < یلصاح

 كميظعت سح یهدنفارطا تنطلس تخم .ردیلاث نابراح هزوک

 . ردقو همش هدنبدلواو یبسرب مهم

 هدقوح هسلوا هدزا یسهدناف كنرادمکح ماقم نوک و

 ردضارتعا لباقربع ییدلیوهسك. ندنفرطقلخ هدلاح یه هسل وا
 هدلاح ىو زام ه و ندناقو كربلا سلر « هدنطب لوا

 "کیدتا لالخا ینسهناراک فئاظو یارس كنهحیلارق نایاشاب
 رک راشهالشاب کما ههش راهظا هدنابو یک یوو هدرود

NTو ال یاب روکش  
 اعف نر ورابع ندتموکح ل کشر كتروهجر رلناسنا .رایدیا

 ی اف اقللطم ندتموکخ را كتروهج ر

 درب ی راشمهمنرکوا زونه ینکح« هما باجما یتملوا ینا

 . ریلی الوا كلام 0 را روج .نالزا وا ۵ ی
 ۳ ت رک ینیدلوا ىلفرصم و رشودناف

 ك كراتروه> ناهج نوو ه هرک وص
 i RO ده قصد روت رک

 فاتح هجا لالخا ,
AESی  SEیاوف لد+  

 هلع ءا . ردب راع ندتیأت ام ی و
XCIV., 1500 15  
 شا ا یصوصح لکل

 بت

2 0 

 زا ور 71۳
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 قد اب ی

 موم و ردق هدایز اهد هلتسن هرانامز سا یدمش یسهداف

 یشراقهنل رادمکح ندفرط رکید هدهسرواع ولوا ملست ندنفرط

 هدنکلع هدوتنلرابه .ردشمقلاق ندهروا اما نامه هدتمصاخم

 .٠ [] ردشمالاق قترا یایسح كلير وهم

jack 

  ۱ناک (

 4رط ر ء وب
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 ۱۲۰۰ a لاری یی
 هه یساربل راک تو و واج ردشلوا فاما لوق  ۷ ۱ ۳ 3 ٠ + * ناس واح

i۱۳۰۰ ندتنادراو ود راو  
 او . رامزال تكعا موالع هدینادرا رک یسهژور قار اب كم
 .Rep نکقاب 1: ردشل د ا صیصخ :o یداحا هلا قلروطارپعا

Com. on Civil List, Corr gl 
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 باب یجنجوا
 رارظ او هند اق

 كنانعنع تبان هح رشت یروسفور نالا ۳ درک ا تیاور

 ر : ردشم هل وس یرازوس وش هنسهللط نکر رو سناره وقر راد

 راد هنسهفظو كعالاد . زرولک هعالاد یدمش « رایدنفا »

 ردق و هدنقح قالاد هتشيا ۰ رایدنفا زروهملب یث رب چیه

 تیلاعف نولو هدتسنر دیازنم ههنس ندهنس « هساق . « ردیفاک

 ههنساق . « راز هلقلوا سشلک هلاح یسکرح و كنهساس

 عاطنا رب هلو یتبط ناسنا نامز یکجهللدبا صیصخت باب رب
 هنک وا زوک یتیهام « هققحملایف . رونالشاب هتمزای یزای هدنتلا
 . رلیبالوا كلام هنانعنع تبا هلقلروز كم هنماق « هسرلیبتک

 ۳ یقوّمح NE وضعر كەساق ء هد صا لوا:

 زملس یوا نولاق ؛ رددوجو ر لکش ی « و . ردقو

 یاوق فلت ندهعا لالخا ی رابقوقح لالقتسا « یسهفظو

 هلع ءان . ردب رابع ی اسم ارتش 5 و تو

 ا ا ی نز لایق لک
1 



 كن هنب اق

 جیهامو تعسط

LAE 

 . ردلکد ینلع یعامجا كنەنساق « و رد رورض قمالوا

 e كيهنعنعر هليو و یطض کیم

 e لب ون ردفا هغ وص هلاح ر لکشم تباع ینسهظفاحم و

 رارمتسا و رارقتسا رب هدنسارا یساضعا هنساق قحن ا كمليهاي

 ۱۱ و یاس و تامدقم راتو ر ودلباق هلکملیهدبا نیمأت

 ۱۳ سرا لا وە كوم
 . زمنا اوتحا یر چیه ندنساضعا هنساق سا « هداعلالع

 نلیسا تیقعت ندنفرط راتموعح لاربل رظا ر راکهظفاحم

 یک لس ترور رس ۰ ردلکد فقاو هنر چیه ندرللوصا

 رللوصا شدا لوق ندنفرط هساقر لاربیل كناذر هدیده رح

 ۳۱ ارم هتامولطم كنا مجرم ؛مدنفح
 هابتقو تاذ وب نریدشکد هقرف رب هدهنس نوا ره . زرویروک
 E د ۱[۰] ىدا ندنساضعا یسهقرف لاربل

 .ندىا کشت یە اق : ریشلک د هجا هروک هه اق یه یّور

 . رولوا یرثأت ر كوو هدو كنترل نم یصخش كناوذ

 كنعاسمو هيلعءانو یتبهام یتیقح كشيا قجالياي « هفام عم
 ندنغیدلوا هدنراسابس وضع راس كتلود هدهنساق یسارجا زرط

 یوم ضعب تراشاو دق لباق هدو . E زا هد

 . ریلی هل دا فداصت هفاصوا

 و

`. 6۹1 < Sir Robert Peel : رک راب 1 
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 دی دشت هدب ر وص وا ینل امعتسا ندنف رط یرلوضع مظتنم كود

 - یمهطلس ییشاب كا كن هب زک سم تم و هک ردراشعا مظننو ۱

 ڭى هند اق درامز ۰ ردشک ولوا میدو هللا كته و ینیداعاط ۱

 رب یوم شلدبا ثادحا ندنفرط نوناق « اعاد یرلاضعا

 یمه دیاهبجوت كف اظوو هرانوا طقف . راردیحاص كنەقيظو . .
 . زمنا باجما هدچیه یرااعولو هدتیلاعف هاتفص یساضعا هنهاق

 « هلتفص رومأم 2 تی ردراو یسهفظو کیا رانو

 هرادا ا تاعش < راروروک اا یارحا كتا ود

 اد ی 6 هسرنلا هب هظحالم رظل هدلاح فا ریش رلردنا

 هلیتفص رومأم رب ینو و رارلبا هراداو قوس ینسهیموم تسایس
 . رارابای هدنروص ر لقتسم ندهطلس یصخش یرلقدلوا راح

 هلیماع ندیرلهفظو هلرتشم یراهرادا و یصخش كن رایت

 ییاو هسرلیربع ندققد رظن رظابرب هصااب قح . ردرآ

 هلس یساماع ولو تسسانمرب چیه ناه ناه هدنسارا فئاظو عون
 A Lord Privy Seal یدرول رهم یصوصح الثم . ردلباق

 كنهنباق ر هدلرلرظان هقشاب . ردقو یسهفظو یرادا ر چیه
 كنه اق كىر چیه ندولشیا یرافداب هدنماود ندم لک

 . ردلباق یسامام لق ضورعم هنقفد

 كن رامسق فلت كتموکح *یسهفیظو ىلشاب كا كنهنباق

 هدروصكحهر و تبالصو تناتمر هنتساس «ی رلتیلاعف یسابس

 a له روکش كب رتا زا

 . نئاطو كنهنیاق



 هم ره

 «لصو طخر کو وهژاب . ردقلواربهر هرانواو كما دیحو

 هکود رب ناریدنوط هنر ییهیئارجا وق هللا هیعیرشت وق
 باخ نوجا هرادا یتلم ندا اق هدهدفرط ر هقشاب . روید

 و اه ردا تح هيد ینمجنا وتتلراپ رب شلیدبا

 7 كم هق رو و هدنساراماق ماوع « هساق هسرنار 1

 راس كنوتلراپ ا دنا لنت هی. نلتلقا ردنا

 ییط ردقوا هز قرفو . ردهدهطقنو هتشيا یقرف ندنرانمحنا

 هدراتکلم نونو یتیدلوابلاغ كنمراهسسوم قلخ «روینوروک
 ینتیمها كشيا هکزروینولوو نقشلا ردق وا هتتموکح هقرف

 هبسللاب یتموکح هقرف هلبتفص مهتسیس رب . زروینونوا هجمالوق
 لومشناهج نامه ناه طقف . ردشعا فاشکنا هدنامزر رخّوم
 ییاتتسا هناکی هدنسارا راتام كينارقومهد . ردشلا فصو ر

 رلاضعا ضعب ند رهقرف تفلاحم هدنحما كن هسارحا هوق ینعل )

 25 راتکلم ضمب هفام عم درو ا ر اا: یتساغولو

 لاو اهد ا کام کید قسطت كمهتسس و

 ا رر کر ندنراسر هقرف دوخای كنسئر هقرف ر
 .ریلی هشیک د قوجكى ینوکیكراتیحالصو ذوف شعالپوطهدلا
 طقف . ردیلثع كنهقرف رب یروهج سیر ارعا ةعمتح الثم
 هدنایرظنه هدرزوا هیعیرشت ٌءوق . ردا NNER قا یتام

 هک ردتققح ر ردقوا و . ردقو یذوه ر چیه _هدیایلعف هب

 هلس نامز ینیدلوا هدسزنکا یسهقرف هروه سرا هدهرغنوق
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 وق هللا هیئارجا وق ینمجا رب كنهقرف « روهج سیر هت
 هدروص كح هاد ردتنیه رب ناعم ندا هرادا یتلم هب هیعلرمشآ

 یندلوا امرفمکح كنعژهر وتنلراپ <« طقف . زامالوا اح
 یهیئارجا وق هللا هیعیرشت وق هدتقیقح كنهنباق « هدرلر

 یکیدسا هرادا E هدا یسهعا روا هدنلا یدک ك ۱

 ك.هنناق یتح هجرد كناعدا ون هام عم . رله هللوس تح
 هنتعسو هلذوهو رثأات یتیقح ینیدلوا راح هدیرزوا هصیرمشآ وق

 کا تردق کیدو و هب هم ارجا هوق كىو او ۰ ردعلات

 ٌءوق كنهنماق هدهسیا زا اهد ندنک هدنراتکلم راس كناپوروا

 راس رثاتو ذوف ییقح و یلعف یکیدتبا ارجا هدنرزوا هبعیرشت
 ۰ ردک و و اهد ندنسه ثانک هدرارب

 ندوغود طقف . رونولوا باتا ندنفرط هقرف هنیاق
 یهقرف كتهنیاق « لاح وب هیفامعم . هطساولاب « لکد هبورغود
 هو عود ندورغود ۰ ردا نامأت یسهعا) لیتع یا هد

 كنو . یلیهدا دلو تاشقانم هدنلخاد كنهقرف ناکا ر "

 هبزح رب هدنجما.كنقرف راهسک نلیدیا باتا « هدنسهجی
 دوخای ۰ راریلمالوا یخ كنبرارکف كيزح ر رکید راق

 هعوقو همشالزوارب هلیئروص ینا كراهبمک مثاط رب رستم
 بام | هطساولاب . هدلکش ییدلیدا قیطت یدمش . ریلی هلک ِِ

 سشکازاق ذوفن هدوتنلراب و شمقیج ههجرد یر هدهقرف هسیا

 . ردیا نامأت ىنسەمرك ەەناق كنسەفاك كلران وب ىح دراهسمک

 ۳ نی 9



 ی شب و

 نولو طقف , زمدا لشع هدهساق قلقا كساراماق ماوع

 ۳۳ روا الاغ « هدرعامز تیرذکا

 هنساسور نلکیرلیا كنبرابزح نوتو كنقرف هدهنباق هکنوج
 مقوم « هلبرابتعا یلو لصا هنباق N . لر و رب

 طقف یمسر ریع تسراسر يهدوتلراب كنهقرف يهدرادتقا

 هدوتنلراب تانسهفاک ك نساسؤر هقرف . رد واهادو یسلحم رب یاد

 یسهاف تانسهبسوم هساق . ردنا اضتقا مام ووا یرلقدنولوت

 هدنساراماق ماوع هقرف هسزالوا و . ردکعا نمأت یماحینا
S|كیهساق ۰ زامالاق هدرادتفا عقوم < نههدیا هطفاح  

 شط . ردهاشم هدلاعف كراخرح E هم یس هم زن اقم

 .ردبا لیثت یهفرف نالوا زااح یترثکا هدنساراماق ماوع هقلخ
 یرلهسمک لاعف كا هدنجا كنهقرف ینمی یرارظان هقلخ یجنکیا

 هسیا هقلخ كوجوك كا نالوا ترابع ندهساق . رلپا اوتحا

 . كنهقرف هتشيا . رونولو یوتحم یرلرذل « یراسر یقیقح

 قوس « تدحوو .رونولوا نبمأت هللروصو تدحو هدنناکرح
 9 تاعهلسالوا لاق یرلامشالک ا هدیرلاوا كشوف: هراداو

 رب لوحوک رک ردق كجهاسهددا تموکح و زا یراددع
 رانامز هل وا عبطلاب . ردیا ناجا یتسهل رو هلا كن ممز

 ۳۱۶ دف كخمدا لکشت تقر 6 تیرنکا هک ردشلوا

 كنهتماقرب نالوابوسنم هنر ندرلهقرف «وب . ردشمهمرتسوک
 ینرهاظم كنهز ر یرا نانوط هدنلا ینازیم تردقو ذوف



 - ۱۱۷ با

 یدرولوا هدراتقو یيدمهدبا نمات ی نزلوا :

 تسوننوا يهدر ۱۸۸۰ « یرارادفرط لب ود ۶۰

 عمار او عو و راتسلانویسات یادالرا هد ۸۵۲ « رللارل
 یساضتف ٩۱ یهام <« تعضور ليقود طو .یدرارویدما لیکشت

 نویسلاوق رب یر . ردهلاحتسا رود رب « ردتقوم قرالوا ق
 ین لهم رک هس رار ندشابیی كراهقرف هدوا .ردا كر

 . نلیا جا

 عید و ینسهفیظ و كم الیکشن هن اقر 3 کک

 بان ا یراشادقرا و رراوا لیکو شاب « یمدا تلود یيدهلا
 هوملابهدیحالص كمل هدا لع یرظان ر EEE ردا

 ییلوئسیدنک هدنسشراق وتنلراپو هنیاق نولو « نعي .ردراو
 ندرادهکح ییلزع كتر ندراشادقرا «مرزوا قلوا

ESهدنایلعف نوح رادمکحكٌما در یلطرب هلون .  

 2 هدنص وصح لک كم هم اق 3 هیفامعم ۰ N رام ر

 هد ر وص رص هدنص وصح فلاظ و و صاخشا فاح اقح تاک و

 هدیروص رب لاعف زونه ه هم وم تابح <« هر ر . رددودح ظ

 ناولو لخاد هدنسهساف كوص كهقرف هدیولوا شمشیراق

 هنقح یسهل ر و تراظلرب هت نا هد هند اق کک یسهفاک كباود

 كنلبکو شاب ییا كوو كا دارصع یجنزوقود نوا « و [۱]
 ۳۳۰ داحیج ۲ Life of Palmerston Ashley : ردرکف

 هلهحو ییدنلبوس هدهلوا . ۱۰۹ «[[6 0۶ ۷۷۵۱0016 : یهلروم
 ل رو ولوا قلت هد یراکفا ناجرت كن وتسدالغ رک كوصو ا

 یلکشت كن هنب اق



E NE 

 هرادتقاعقوم رارکت هیلع ءانس .راردکلام هدنروصر یلتوق هد مه
 ردلکد ندلوصا كما فرطر یعدارب ندا وزرا یهک ]۱[.

 هنسهل دیالاغشا كنعوحرب ندرلتراظن یهدهساق تداعوس هتشيا

 نونو كنساراماق ماوع هصاابو كیوتناراب هرک وص .رولوابس

 . « هققحملایف . ردمزال قلو رب ر هدهباق هتساسور نلک یرلیا
 یسارسكاک و شاب هکز ریل هد هلا :ناسل ینیداللوق كوه زا
 دن اع هرلرظاب هدایز نده رف یر بیک قجالوا رظا یناعا

 هب هي اق هبفام عم . ررتسوک یتسیدنک هدنصوصخ ییدوت كف اظو
 .ردکلامب یتسبرسرب هقدلو اهدهدساخ اه)راتصخش ییدتا لوق

 رلاضعا جنک نلیربتک ههفظو هرلتراظن لکد هبه اق «هصاابو ,
 .ربلس ال وایراهحش مهم كد كاو .رددوحوم یتسلرسو هدنقح

 شمریو رارق هنلآ هنسهنباق هد ۱۸۵۱ ینیئارزید لس « الثم
 یځ را كنوتنئراب هدنسهروا كرصع ین ۱٩ اجت یدبا هنلوا

 شاب[۲] اراک مک یو ؟ یدکجهدبا بک لکشه
 كنوتسدالغ» كهلروم هدنقح تافالتخاند اروهظ هلتبسانمو [۱]

 ۱۲۸-۰1۳۲۹ « دلحیجم ۲ ) روننولوافداصت هلاثمر هدنرئا « ییایح

 ندا لکشت هد ۱ ٩ ۰ ۵ هر و ندقدنولو هدتلاکو شاب هد ۱ ۸۹ ۵٥

 یدنک یر زور درول نالوا شملقارب هدحراخ ندنس هني اق لاربل

 لور موه نیم ز هکنوج . قدیم وط قازوا ندهنی قو 0

 اس یرار ف ییدتسا ناسرد كيامر اب لبم ماق یر اه رېس ه دنقح

 . یدشمهلل وس ییکح هب هم ەدى لوبق قلرظان هدهنی اقر

 ؟ 6۸7-۸4 « دلج y^ ۲ Sir Robert Peel : رکر اپ [۲]
 ENN EN ۳۳ ی ۳



 ی

 هلقمالوا كلام ههقلطم تیرحر هدناخنا كنراشادقرا لک و

 یحیقص كب هرک قوح و كزات هدهجرد لوص شیا و رار

 یرلتماسجو رشک كم یرادقم قو .زالاق یلاخ ندقلوایئر

 کمرتک هدوجو مرر ندرلهجراپ ماطر نایاعوا كب هنر رب

 کمحس یرلاضعا هنماق تالکشم هکنوح . ردلباق كعا هیشت

 راهلثسم هقشاب هدیمیسش كراتراظن هدنسارا رارظان . زمن اراصحتا

 یضار هلوق یتراظن نالف ق ا < یسایس نالف . رلیاراقح

 كل رو هناذوا تراظنوا یرلهقشاب هکلامحا طقف ۰ رولوا

 «عئاوم لیقو . راردبا فاکتتسا ندکمورو هدکلر هسرولوا

 كج هلی هل د ادع یواسمیراتوفدوخ اییراقدلوا مسقنم كیرلهفرف .
 اراها نما هلک هتناق ًاضب نامز یراقدیولو ها
 زاتم هدهحرد كج هل هلن دا توعد ه هساق ا هکننوح

 هلع ءاسو رللاخ طوقس ضعب امن اد هدرلتاد ضعب ندا نظ

 هننرلال | عضورت لقتسم یرلتس ونم مدعو كرانوا .رولوا رالاعشا
 ۱ . ریل هر و تبسس

 هک و شاب نوجنا یساضعا وتللراپرب جنک هاج صیرح
 مطلب. ردراو یسهراج کیا كەس زا لاع هم

 هاسح هدارواو یساعازاق ییهجو كنساراماق ماوع هدا لوا

 كف کا وص . ردمزال یسهک هلا توق رب رکد هفلاق .

 هراس ر هدتصرفیه <« ریلیهر و TE هللرل« تیاو » ۱ ۱

 هسکج هلبهدبا تمدخ نامزهن ءرانواو رلیبهرتسوک ترها ر .
  ۹ ۳ی ۳
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۱ SE 

 یرسسنر «قالراپ یاقتساهسرولواهلل وب .ردنامالک ٌهراداهس راهل

 قلت ۵ نک رب یرلکچ هیبهدبا داّیعا كنراسلر « نهتم

 قراتوط هدكاسمر یسکع كنو «طقف . ردراو یلامحا كلدا
 موج اکوا هسردا باحما تح « ندا دقنب یس ر كنسهقرف

 یرلاطخ كنتسایس « ینرلهطش فصض كنناعلاطم « نیا
 یلمالا هدینعضو تسودرب یییمص نزتسوک .۱ ۳

 ه هک و ته اا زارحاعفومر قحهالوالاها لباق

 دقنمر یلاکلهت ندا باجما قمالغاب هدنروصقیصو كنا باج .
 رلوصاو . ردقوح كم یلاتحا یسهل رو ر هنسیدنک هلبتقص

 ا ا اه طف شاو ین ۱۳۱۲

 نیمار خا ردت دا قت هاناتیقفومرت ۱۳

 یللب كب یلوصاو یراضعب طقف . ردشمرتسوک تیقفوم هدنون
 ییدرتسوک موزل لوا اهدو رلشعاللوق هدنروص ر قجالوا

 .ردراشمالشاب کر ندهعازارحا یراتعاوتنلراب «یتیعض و یعامحا

 رسدما چیه قترا یرلیللاوز وا كلزستیقفوم ر هدر دقت وب

 رسا | هغلک اراقرب

 لو كي :هرارود فلت یددغ كنرلاضعا هاف

 لیاک رزراب كب ورود هدیاز هدرانامز لوصو .[۱] ردشما

 ندزب . یدراو یتیفر یتلا زکلای كتي مالیو . روییرتسوک

 ىج » مبط یجم ۲ Parl. Govt. in Eng!and ۰ دو [۱]

 2 2 دلح



NNان  

 یناضعا لا نوا ٤ کیا نوا قحا یراهناق كطب یلوا

 او ER هسلا هد رای شیدا یوتح

 دد نوا لوا - ردراو یر وده تلوگ و رو

 « هناردب و اه كتموکعو یو ,كنسهجناسا تلالف 1

 هنتحالص ٌهرتاد كنهلک و تشیهقرالوایسهحیت یسالا فصور
 نوجا هنناق الود ندنو ..رو وو یسهحاس كراشیا نرک
 یتروح كنا لوق هنحما یدنک یناتم كنءرتادرب یی اربصارا

 تک رجر وتنلراب «:ندرظن هطق یماس « انا, رولوا یک

 روب هه وق لصتم ینعقوم یهدنساراماق ماوع یه اق 1
 نایدبا فداصت هد رنک ۱ كسلح هک ردنوجا شو ..ردشما۲
 -اتحاكما ليث هدنروصرب مات هدهنباق یراکفا تان وتو
 ها كنسددع كرارظاب هل بس و زکلا . ریلیدبا ىج

 مقومر هدهنیاق هدلماعرب مهم اهد ندو طقف .ربلیالوا قاس

 یاصقارب نوجا راتصخش نوت و زراب کهدوتنلراپك نەم ازارحا
 یسوزرا كمرک ههساق «هلعءاس .ردسالوا شا لیکشتلما

 ِ وار كم. یقمارعوا هلاخ طوقس هاتسانموب ۰ ردیلتدش ك

 واب و ا .یارظاب ات او
 یراعندروذح هحیت ندا دلوت طقف . رار واملاق یلاغ ندقلوا

 تب وهشقانم کر ح طخرب یسایس <« یشک یمرکی . ردلکد
 .راردبا سح ۳ اهد هلتسن «یشک يا نوا هدنصوصخ

 توو هلا زوس تاریک یشزکب و نکیآ و ا



 رل رظان لخاد هن هني اق

 ۱ بس ۱۲۲ بب

 هقدلواقوح یددع لرلرظان .ردهدایز اهد یساکلهتیرلهمریک

 . زستمیق قاطرب دوخای یسالاق زسهسیتن « یسامازوا كنارک اذم
 ۱۳۱۱۲ ام ردراو لاا ارایش هناهمشالزوا
 .هدنسهراداو مکح تحت كنءرزرب لوح وک ندننایمیساضعایدنکا

 فعض کج ہد ض رع اعاد كيه ر قلهلع هسرولواقج هام ولو

 .هلروصو كنعوح ر ندرلهنم اقدوص .رولوا نایاع هدهد دو یرادا

 وه هدنکیدایدبا هرادا و قوس ندنفرط هزر وج وک
 .كىەنماق « هسردباماود هدکموب ون هک دتک رله اق ىح .ردقو

 .هدر دقت ییدلن هتسيا كل دا هظفاح یوق و یسانحا تیلباق نون و

 .هرک ض عب : ردکجهرک هنلاح ترو رص ر. مريم هک دتک زرطو

 ييدليدا ثح ندهن اق هدنجما هنو اق c Junto> ندەتىموقر للخاد

 ..رتهلوسینیدلوا هم اقو كندا هرادالصا یتساس . ریلیدیشیا

 ا اهر اتا لاسم ۰ مو

 .ندنسهطه یسهل رو تیمار لو و هراتاقالم یصوصخ فرص

 گكنهساق طقف اح ردراو هقلام ر مدیون هک رسههش

 .كیهساق هسرولوا كحهد | ماود هددیاز یرادقم كن رلاضعا

 .یشراق ههنباق كلوب و یسها لکشت هرمز رب لیق و هدم ا
 .ینیدلوا راح یشراف ه هک و تيه نونو كنهاق موبلا یتعضو
 . ردلکد هدنحراخ لامحا ی هتعض و

 -هب هند اق اعاد رایی نییعل هرلنو با رلماقم ضعب

 First Lord of the ۲۵۵ر یدرولهنس زخ ىج ر :را ردلحاد



 ا

 :ندرادرول لیکو شاب دوخ لیکو شاب تاذلاب امناد ناه وب )
 كيەقرف هسرو اولو شعا هدهعرد تراظنر هقشاب دوخای هسلا

 درول ؛ ( نون لوا هدهعرد ندنفرط یسر یهدنساراماق ماوع

 دو و یساس ردق ینیدلواییدع ) 10۲۳۵ نطعصعقالمم رولسلاش

 ب ؛:یراماقم هیئارجاهوق لور كيهرتلکنا ؛ ( تیرومامر

Secretaries قل رظاب J «< Chancellor of the Exchequer 

First Lard of the یدرو یج ر قللارما و of States 

  ۲۷یرخف ضعب نایالوا یسهراداتیلاعف « هرک وص ؛

 و۶ 0انطا یسر اروش « بصانم  Presidentیصوصخ و

 یدرول رهم  . 0 Privy Sealتراحم < هدرل هنس وص

 (فراعم) هنر و لیصحمو كنتراظن هلحم تاموکح « كنتراظن

 یمسر كنو رک ا بتاک شاب نوجا ادنالربا هلا یاسر كنتراظن

Lord Lieutenant for ٽil gd درو نوجا ادب ال را یما 

  0هدهساق - رداشسم لامز وا هسلخاد ه هساق تاذلب

 یتاک ایحوتسا ندفرط رکید . ردراشعا لانشا عقومرب ًامظتنم

  al Secretary for Scotlandی ین هقود رتساش ال

 راهتسو هلا یرظا تعارز . ردداتعم یرلام ولو هدهنس اق

 فر ها ا ات رره
lx ال را al First Commissioner of Works یرسموق 

 هد Lord Chancellor for Jreland هیلسناش درول نوجا

 كنسرلهعمش مهم نولو كنهرادا نوکو . راررک همهنساق



 هب وتنلراب رل رظاب

 ۰ ردمزال

 سم ۱۲8۵ بب

 .رد زممههنش ییبدل وادوح وم لعاب ر هدنل وب قلا هب هنس اق یتساسور

 شلورو هوا رد كجه همهروک شيا یرادار لاعف «هلبتقو

 ئار كناوذ بنت ندکما هدهعرد هفیظو ر هلو دوخاب
 ناعم ر چیه هرانوا نوجما كلئدبا هدافتسا ندیراهعلاطم و

 < رانو . یدربلیرو قلاضعا ر هدهنباق ندالوا یراتراظن

 هالکو سلجم » هحنجوم ربمت نالیاللوق هدنسهطق !پوروا
 هدهرتلکنا . یدرارولوا ministre sans portefeuille » رومأم

 < رداسور نوح درول ها كیالک و یهدلو و

 هدزعامز هدنوک و . ردشلاق هدهساق ردق ه ه+ ند ۶

 هکنوج [۱] رویلیدبا نیمأت هیت ینیع هلن ایفلدرول رهم یصوصخ

 یلسر اروش . ردقو یسهقظو یرادا رب 0 هدكي وب

 ۳۳ در مدت له هدکلهلساش ییلهقود رتساهال و
 . ردقشخ تباف یرلشیا كلراد و

 3 ددل ییا یھ كم وتنلراب « رلرظاب ء هدایوروا

 قلوا تالا همااک یح € ران وسال وا ران وسل وا اصعا هدساح

 یساضعاره كهنساق . ردلوهحم یشر هلو هدرتلکنا . ردنداع

 ندنساراماف کیا كنوتللراب یساضعا كنالکو ته نوو ج

 هقشاب هس رم دنا یلاتعتنما هلدصقم و ینا درو رهم یص وصح [۱]

 . روولوا هجو ةوالع شاعمالب هرظانرب
 (فراعم) هبرتولیصح یهدنلخاد اروش هلیتقو یس ر اروش [۲]

 : یدکلام هن ردق و دوش ر نایالواحضاوو نعم ك ىشراق هنس هتىم وق

 . رلیدتا نیا تراظنرب هنر كن هتنموقو 5



 ناسا هیتر LEO NCEE ay O NP ی

 ا

 یساشسا ك وص كىو ۳ رار دهد روح قلو ا نوسم ر

 كنتموکح كل ترور رس هد ٧۸٤٩ ۰ ردا لیکشت نوتسدالغ
 ییدهل دا باخت | رارکت هنساراماق ماوع « هدننا چاقر كوص

 هدا اكرل رظاب .[ ۲ | یدشعا اهیتغل رظاب و «ه دلاح

 :ردوشببس نلیدا درس هرزوا كمرتسوک یح یدیهر هل و

 باوج هرللاوس « هلیسح یراتیلوئسم هددروضح وتنلراپرارظاب
 نوجا كن ااطعا یناحاضیانوتو ندناقلعت هسراتراظنو كمر و

 .ردو,عودكی وب ندن رظنهطش وتنلراب. رار در وح هغ ول وب هدسلح

 ۰ یدشاب . ردوعود هدهحرد ییبع E E طمف

 ینیدرو وانوحا كلام لورتنوق هدنساراماق ماوعتاذ ناولو

 تیه » ءوهژاب . رورو" وا هدنوجحما كالو رتن وق ییاراماق ردق

 ندملکت ۀطساو ر هدوتنلراب هدنناب یهدنقح « و كيالکو

 زسهعفادم هرورضلاب یشراق هراموم كدراظنر قحانولو مورح

 كنتواق راربقف یزالوا لاثم رز زرط . رم بوت یا

 عطلاب رانو نوو . [۳] رويدا SSN . یر

 هدنساراماق رلدر ول هکنوح .ردرلز وس قسطت لداق هنساراماق ماوع

 . ریلیای انثتسا نوما یرارواشم قوقح كنبرادمکح ماقم [۱]

 زونه « یک ینیدلوا هدلیریب ویسوم هدهنیاق ییدمیش [۲]
 هدنسههاسیخسف ثسلحم هدنیقاي كناذرب یمایس نایاع ولوب لخاد هوتن راپ

 هدیس هل دا: نس طا ارا هسا ارو ا هست ۶و
 1 روبلوا مقاو"

7۹ SENN VOC عبط یجرب Engl. Const. 1[ 
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 ی هتسیس هني اق
 تقف وم هدهراداو

 ای

 كساج یاو رولوا دیفم نوا تارکاذم یبدوجوم كرارظان
 هداروا هرارظان اردا تمدخ ههارا یتاواسم ًاقوقح

 هطساوو هدیاکرحو لاعفا كرادرولو زا بر تیلوئسمر

 . زمدا لورتنوق هللا
 . رلهسمک نالوا قفوم گمرک هالکو تشه « هداعلایع

 هدعاقر قلطمو هیفامعم .ردناوذ شعازیم هدننارک اذه وتنراپ

 لاح هم كمدا رب نولوس زوس لر . مه دنا اعداقراال وا

 تیهیرلتراظن «یتوق كتموکحر « هنفجالوایعدا هرادارب ینا

 میزو هدنسارا رایطخ نتهلکید قوح كلا یرلزوس هدهیمیرشت
 ءوب . رولوا بیرغ كب كمریو لاتحا هننجان ولوا نیمأت کما
 -اراماق ماوع هدنسهمالفراعمر الثم كنع ژ هروتلراب «هدرظنکی
 یالود ندشدوحوم ك.هدامر ییدتادرو ینیداع الشوخ كنس

 تهوع تسایس ندنسهعا اقعتسا كنسرظاب هجراخر ییا

 لوقعم ربغ ردق یسهحت ر رکید یهدنلو ینجالوا دفتس

 . هسمک رب شل دارای هللا یتلباق ازهنسا و وم زا ر . رونوروک
 هدنروصرب ییا رتسیا هدنایلعف رانو - هدنالیکشت یرمشب نونو
 «طقف.رلی الو راتنارغ ھاطر -رانوسمهاشیا رتسیا ران وسهلشیا

 مکح هننجالوا یمدا هرادا رب ینا كمطخ رب زاتم « هدتقیقح

 تعالبر نرابع E E . ردراو راس كجهر دشا

 . وئاتو ذوف زارحا هدنرزوا تیهرب یمناد ردق یساراماق ماوع
 یراناسناتمیق قبقح . رلسهدیا تیافک اردا كب نوجما كمما
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  3ا ا  LL Aیوم

  ETربع . . ردهتسنا و هل وابحاص

ESEN RES كنامولعم كينقه یک ینیدلواهدهرتلکنا ءهل رکید» 

 یرادتفاو تلها هدهحرد چ كنتیفیک تبثع هدنروص مظتنم.

  9ا ماطر  NEهک ییدلیدا نیمأت ندنفرط

  ۳نالوا مزلا نوجا و كح هلک. هنسهرادا ناز كەر ادر

 هرادا ر ییا كنسەفاك ندراسطخ كوو . ردهتسلاو هرلتس نا

 دوخاب زاکلاها ًاضعب رظانرب ۰. ردرسههش :یراقدالوا یرومآ-
 رامدا ضعب ۰ رلیالوا راکشرج كي اضعب دوخاب زستیمها

 هدنراقح دوخای ۰ ردراشمقج ندقلوا دعم قترا هکردراو
 روهظیک یرلکدنوروک هرک وص ندک درو رلدیما قالراپتیاغ
 وام لباق كعا فرطر یرلنو هفامعم . ردرلشمهعا

  ۰ 9«هیفامعم.رلبا اجا كمربو عقومر مهم قوج زا هنری دک

 ضعب .روهلشیا لزوک كب مەتسس « هسرلیناق هاسح یشره

 رار هلکل دا میدو هترامدا هرادا زسزادتقا كب رلهرتاد

 هدهجرد یفاک هلا اسور ضمب هدهجرد یحنرب هشاب كراتراظن
 ولی هل ربتک رامدا یحاص رادتقا .

 هننراک سر كیراظنر یتیحالص یبجو كنسهای قلدرول

 یتسل شک کانادا هدواهاتر یر ور و

  9نا ربج ریسه ۰ رو وروک یک ردا ص رص یتسهراح ناما

 یرلکدتبا فیلکتهرنلیم درول ینغل رظان تاکلمتس.هداریصیج هلیکج



 هیت رز

 ینیدب ولوا فنلکت هرنلیمدرول عقومو .یدشلوا هلو هتشيانامز

 هدسلم طقف . یدرومولو ندتساضعا یساراماق رادرول وا تقو

 هداروا ډز یدشعوروک نوا قمالشاب هنسهدیدج تیرومام
 ردق هتفه وا . یدشعا كارتشا هار ر هه < شمهلوس زوسه

 هلا یساراماف ماوع نوچ . یدشماعولو هدننایح وتئرا

 . یدرویدا اس کل دنا ر رسلقفوم یساع هاکی

 یللراشتسم وتنلراپرب هدهمسر تامدخیمدا تلودر هلبتقو
 ههساق دوخاب یسهمع هنشاب كنراظنر . یدرالشاب هشيا هللا

 ءرک وصندک دربع یسهرود قاقارچ ر هدناود تامدخیسهمریک
 مه یسالوا هدیدهرحت كرظا مه لاوجاو ۰ یدریلک هعوقو

 لیکشت تانیمأت ب هدیراهطق یساعولوس كلام هتیلباق مرادا

 3و و یرلاتتسا ضعب کنهدعاق و هدرلهنس لوص ۰ یدردا

 ء لیحروح فلودنار درو « نلربح رتسم ء الم . ردشل

 مش هدتموکح تامدخ هوا لیریپ رتسم « یهلروم رتسم
 مهم و راشغلا ههنساق هورضود ندوغود نده دبا مادختسا

 «قرالواهموم ءدعاقرب «هیفامعم ۰ ردرلشل ربك هنشاب كراتراظن

 وتن راب مدا رب هکنوح .ردامتح یسهل د اتیاعر همهتسسیسا
 رلاشتسا . نمهرتسوک ینتیلباقیدنک هسزالوا لخ اد ینک كم هکلتم

 - رلیالوا دراو هدنقح رلهسمک یحاص تیلباق كوو ك قحن ا

 یبدمیش یعژءر وتنلراب « هدرلنامز كلبا كرصع كوض ا

 یهدزعامز تدحور ماب هدهساق « لواندهعا تاک اانا یجایتحا تو
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 6 یراشیا صعب < كد هنم اق 6 هدر ود وا 3 E1 یک[ م زلا ردق

 ییدشا یقیقدت یک هلثسمر تسبرس « یبرامهم الا ًاضعب یتح
 قوحر هدقح یرارودحو یرلهداف ثل وصاو : یدرولوروک

 یرلاضعا هم اق اضم هک یدرواوا هلوا . [۱] ردت دما هشقانم

 .یدرارب رو یارو رارلیوس زوس هدنہلع یرلهژورب كتموکح
 اردا امن اد یسامراو هندش هجرد و كراکفا فالتخا هیفامعم

 هنسرلرب رب نوجا باخ ینیع كرارظان شادقرا . ردشلوروک

 . [۲] ردعقاو یرلکدتا مو ی رلکلدرماب قرالوا بقر

 ندرلهقرفیسایس هدیعاشا ءهکنوح .زامالوا یشر هلو نوک و
 وتنلراب « هرزوا کج هلوروک یا اهد نامز ییدلیدا ثحم

 ماوع « هاتف کا E E و دن گاو یهو

 جايتحا هسناجم ر يتوق هدنسا را ها رفآ تر

 قلطم هدنسارا یراسر كسزنکاو هلع ءاس- رردتسا ی

 . ردراو یطق موزا هنرهاوظ كنها هسلکد یه < هکنها ر

 هک لات جردمزلا تعا ضرع هپج رب دحتم لب یشراف هتفلاحع
3 

 ا - ۰

 كحهد.ا سکع هد روص ر قشبراق همراق یرلسس ی ورو تر

  3دو :  ye ۲ Parl. Govt. in Englandدلج ‹ ۰٥ .

 . ۲۷ طو

 نوتسرلاب هدحراتوا . ردش |نایرح هد۱۸ ۰۲ الثم هعقوو [۲]

 ج رگ ( رلیدلخاد هالکو تيه هدییوا ) یهلوق و نروبلوغ هللا

 .ردرلشلوروک هدننایم دمال ۲ ناقبحنوچما ینلاضعا کیا تننونفلاراد

  Life of Palmerston: Bulwerبقاعتمو ۱۵۰۳ « داحیجمرب .

 ۱ ۳ یتهوکح ك هرتلکنا



۱ 
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 هدنرلادسا یزاب یسهتس ۱۹۰۳ ؟ راقلاق مک هموم هسر و وا

 رلرظان رلنربک ندهدهاشم و قبقد رظن یباقو ندا نایرج
 هلتع رس ردقه كانسهقرف راکهظفاحم نکردما اغوع هلتسانم هفرعت

 هداراماق < هسربنازآ یو عود ۰ ردراشماتقد هنکیدتا لالحا

 یلساسا كنع زهر وتنلراب یسناح كیهقرف هدهدهنناق یک یتیدلوا
 ردق ه هدنرزوا راسسنرب يوم < راناسنا طقف . ردیلماع رب

 نا تغسط ا هدیشیه < رانوسشا هسراردبا داحما

 هدنروص یاد هدنجا هنناق نوجا ام و کر

 .1[۰] ردتیفک رب بانتجا لباقربغ یسهعا روهظ راکفا فالتخا
 قحا یو هکر راو «یرلبا ردقوا تافالتخا و هرک ضعب
 .ردلاح ر ییاتتتسا ء و طقف . یلیهدما هلازا یرارق كىاراماق

 ا ا هلا لف «یسهاخ كرارظاب هکنوح
 یدنک ءامغر لاو یار فلاخ كنسراشاداقرا هلا ارا

 كلهم اقره هیلع ءانس . [۲] ردلکد كمردتبا مور یرارکف
 . ردا نمضت ینافالتاو تادعاسم ماطر یلقاشراق یسعاسم

 لیبقو هدبووقوا ینرثا « ینایح كنوتسدالغ » كيهلروم [1]
 ۱۳ ك لی تشو هنر ندرك كرافالتخا
 كلەنس شب E ییدربک هدقلاکو ٤ نوتسدالغ هکر لس ان ولوا

 یرلنوا هدنوجا كمربدتنالوبق هنراشادقرا یتاعلاطموراکفا هدنتابح

 . ردشع |فرص نامزوكما ردق ینیدلوا نوجما كمردنالوبق ه وتنلراب

 « هدنس هنیب اقنوتسدالغ ندا ماود ردق ۰۱۸۸۵ ند۱ ۸۸۰ ۲ ]

 4 یدرویلیداتیاکش هد تعدرب ندنسەملرىو رارق هل | زا ترک ۱

 . ه « دلح ی ۳ Life of Gladstone : یهلروم
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 فلتعد وج وم هدهف رف کهدرادتقا عقوم یدارفا كیالک و ته

 | مو زا هب همشالک 5 هلو ند راکدتا ل یراکفا تاب

 هدتنفشح « رظاب رب نالوا تونم هنحاجر كب هقرف . ردراو

 ندن راشادقرا یدنک ناولو هدطق رکید هل راتعاهسایس راکفا

 رکف مه هدایز اهد هل ندنساسور هقرف فلا هلتسن هنر

 فلکتهک رکم ۰ لاق هده اق هس رار هلقلوا هلو . ییلیالوا
 كح هلی هدا قوس هاقعتسا تا راد نانولوا

 .ادقرا همدم ییدتاماود هدک ارتشا هتموکح .الوا هدتهامر

 هدهعطق تروص ندرلنوا طققف . ریشلاق هفلاق قفتم هل رلش

 یمپدغک فر الا هلع رارکت رارکف ae «هقیقدینیدلی ر |

 ل طا سا هرک ضبب هلتروصو . رشالقازوا ندنراشادقرا

 کر حر نانولوا فطع هراربغاو نک یشراق هنسراشادقرا
 تیام كرارکف شمل دبا طبض٬ هجتدم ینیدنولوب .دالکو ته
 الو سە ى

 نیمأت هدنرلارا « رامدا نالوا شمشلر هداوعدرت ڭرتشم

 لصاو هفالتاو « هلتیموم « نامز یراکدشلر نوجما فالتا
 لاح رب ینلع فالتخا یهدنسارآ یرلرکف « زکلای . رارولوا
 كعا نعمات یفالتا هسزل دبا نمأت تیمرح . ردیلامالراقح

 هننرکیدکی كنسرایضعب ندنساضعا هنماق ۰ رداباق ربع ناه نامه
 قلخ راتاذو « هجشولوا مولعم هحسک ره یتاعلاطمو راکفا دض

 ی راترهش دوج وم مدیفخت اا كس رلهبحس ۳ یرلتاس ی



 ی

 یل راکهدعاسم ندا ناجحا یشراق ررر ندهعا رادللج

 فالتحا هدنسارآ زلرظان هدتادم «هقشاي ندوب . نانعهزتسوک

 لوق تباه كلا یهق رف نولو یسهمنلی كنمدوحوم راکفا

 هلاح ر لکشم تاغ ییامالبوط هدنفارطا تساس قحانولوا

 ل د وريو كتفلاخو راقوص
 ۱۳ اللا تنعژفر وتلواب ا« تمرح هغ ءاس

 كناذ نالف نالفو یکیدتبا عاعجا كنهساق هک ردوا كنو

 هنارک ادم ندا نایرج رار هلقعولوارمشن ییدتا كارتشا اکو

 یمسر هدنقح تارک اذم و كمهمر و تامولعم راد

 میاش هلهجو رب چیه كنارک اذم یک ییدهلادیا رشن تاغلبت
 ر هقش ایف ووو وا طع تىما هدهحرد یتع هدهنسالوا

Eهقشاب دوخا هدوتنلراب درک دغا ر یطف ا  

 قم ولو هداعا هتشر نالمای دوخباب نل وس هدنسلګ هم اق هدر ر

 صعل TEE ا صعل ۰ ردا لیکشت ثلرتسسانم ا كوو

 یهدنسلحم هن اق هنب رار هلققوص هتعض ور جع نع تاغ ییاضعا

 ته ر ۰ [1] ردنمهل رو زاوج هثح ندلاوحا و تارک اذم
 هلتفص صاخ رواشم كرلرظا لخاد هب هنیب اق ‹ كتىروبجو [1]

 » عبط یجم (SS ردشل دا اعدا ینیداواندنناباجما نع یراکدتسا

 قوقح هیساساتالیکشت و طقف . ( ۲۸۰ ۸۳-۰۸ داحیجم ۲
 تكنسلحم هنییاقرب ؟ یزالوا قمریدشیراق هننربرب ینادآو لوصا ها

 : زکقب) رار هلقلوا مزالیسهدعاسم دكرادمکح نوجارشن یتارکاذم
 تمرح هدتقبقح ( .Hans,, 3 Ser نانانآ ۷. 1182. 806, 9
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 .هحراب یالود ندهاتسر ندا رادهقالع ك تلخ اضع لکو

 نالعا و ۳۰ ثلاوحا ی قو نسج هسرولوا قحه ال

 ید هتلوا هاتسانمر هقشاب ک ونلاح يان الوا لناف یسل ها

IN یدزلوروک رودعم هلهجور چیه تکرحو 

 مهم ردق ه ندنرظن ٌةطق تكلم عفام كنئاررقم هنباق
 3 ؟ هبساو راح ه نغ ۳ نا لوا ندنتفوو یغیدل وا ۱ 9

 هب ربح هدنساش راق 3 ۷ ۰ | حشر ا ا هنماق

 A a یراروار هرات وترا و 4

 كنمحا . ردتقد نایاش كب ینیدلوا ولرود هقشاب نوئو نووو

 . ردلکد ترابع ندهنقوقح تیروبم س یفراق هرادمکح هعتعدام

 یزظا رب هننرزوا یسهعلاطم كرظاترم ندهقرف رکید رادمکح « الثم
 هفیظورپ یاد ارز راشادقرا < تمرح ۽ زامالىق | ند روب ول ۲ 1

 هقشاب دوخاب هلا یرثأت نامز رورح قجنا هفظو و . ردهیقالخا
 كن هنب اق ِ رولوا لئاز نامز ینبدالاق یدوحو و و هلببس رپ

 یس هقرف نما ادد ۰۱ هترلاضعا رکید. كساح یادش را ۲

 هنیاق . ردمزال ثطدبا هظفاحم هدایز ندسک یه هدیشراق هتساسر

 هنکع هلالوا اچ كا اغْفا ی ردق هب کالا وحا ندا نایرح < هدنسلح

 لتدش كم هرکو ص ندنسافعتسا كنلرجرتسم هد ۱۸۸۰ هصاحلا راد 9

 ها را درول : لیحروح : : نکقاب . ردشع |نایرح تاغقانم 3

ARR A RES : 

Ser. CCCIV.. 1188 and ۲و )1886( 3  Hans 
(1904) 4 Ser. CXXIX., 870, 880; )22 ر 349; 

CXXXTI., 403, 709 
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 كسک ره ہرک قوح رارق نلیرو « ندهل دبا دقت یسەطبضم
 ۳ ییطف ننه هدلاوحا كا OLY رولوا یع ولعم

 چیه هجراپ هجراپ . ردلکد یسهحبقت كنسهلک هعوقو تااشفا

 كدامولعم ماطر نایالوا هدتیهام كجهدا لالخا یتیمرحم یر

 هنساق . ردب را یسالراقبح مکح ر ندرلنو كرم ربتک هناي ناي

 هراز رب یررظا یتبس كسامالوا هلو هدنقح یرارسا

 ندا اعدا ینغیدلا تامولعم نرظانرت و هدقلطم داععا ندا طبر

 . ردا اضتقا قمارا هدنساطاتبا چیه هنیرازوس لرهمکا

 کیا یلیلد یا كا كنرلکدتا توکس ٌهظفاحم ًادج كرارظا

 فشک یتاررقم لمتح كنالکو سلحمرب كناعوطم هدهعقو چوا
 هرظن ذوه تربح نایاش ییدتا زارا هدصوصخ كمليهدیا

 شما قلزافو شو نامز ر چیه كنرلاضعا هنماق اعر
 یتانوا یط دا قلزاغو, شو هلو هدهعقو ييار . رد رلالوا

 ۰ [۲] ردشلوا روهشم ردق رلذاش ندبا تابناو دیأت ییهدعاق

 ندنسولج كنايروتقو هجیلارق « هاتقو هک رویلوروک هابوا
 لی یدشلو وط ی راطض كس راسلحم هنس اق < هدهرود یلوا

 هدکلر هلیراهجوم باسا « رارکف فلت نابدبا نایمرد
 نلیربو هدنقح هصاخ ةنزخ هنساراماق ماوع « نوما لاثم [۱]

 Com. Papers 1901و ۷ و 607 ۰ زکقاب هب هطرضم

 Book of A Mac Donagh هلیتبسانم jll لیبق و ]+[

Parliamentروتنولوا فداصت هناعلاطم تقد نایاش ەد را  
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 < یتح .[۱] یدروینولوا غیلبت هلارق راطبضو رویلیدبا لیص
 هک یدراو یراتفاض هس اق هد روص مضتنم < ردو هنشراب ۱۸۵۵

 هدیزلهقرا «هرزواییدلک هعوقو و ندرلعامحایمسر اهد

 یک قماقار یراطبض تارکاذم كج ەلد ا ضرع هرادمکح

 هرک اذم هلارق قترا «هدزعامز .۲۲] یدراردا ضع هدنافر "
 هنقدصت كنسیدنک هللا رونار رب یعومع هدنقح راشیا نلیدا

 یشرب هقشاب ندهدوسمر یواح ینفت« كداررقم نرتسول جاتحا
 0 نل ۱ نایمرد ًادرف ندنفرط رارظا . زلل دا ےدھ

 ان یک تکرح رب رستسانم كجا زادربخ یلارق ندرارکف

 یسهقرو طض نوجمایرلعاهجا هنماق « هقیق این ۰ [۳] روت ولوا
 دراهم نالف ارض ارا «قرالوا یسهحت كنو . زالو وط

 هدرلهظفاح هدنصوصخ ینیدلواشمهط رب و بولیر و رارقر یعطق
 هدنارک اذم « یلاحا تالکشم لیقو طقف . رلیاقح فالتخا
 تافالتخا هدنسهاس قمالوا علا هب اق رشت و ا چی

 یلیالوق كمهلانمأت فالتارب رادکنهاو كتا لح راک

 . ۲۹7-44 ‹ دلحیجم ۳ « Sir Robert Peel : رکراب ۱1

 - هنس كوصو . ۱۵۰۱ « اife 0۶ ۲۷۷۵۱۵0۱6 : یهلروم [۲]

 .ریلیب هلیدیا نیمآت ینیدانواو یبس طفف . ,ردملوایرلتفایض هنیاق هدرل
 هدنسلحم هنیاق ههجیلارق لیکو شاب » نوتسدالغ رتسم ]۰

RE Aکالب داع هسرولوا كحهر و ربخ ین راشادقرا ناولو هدتفل اع  

 كنوتسدالغ یهلروم « یدروسدا اعدا ینفحالواشع | ىلراكەسيسدو

 ینرامسا كرارظانوا نکلای دكرلزوسو طقف . ٩۷۰ دلج ىج ۲ قا
 . ۱۳۲ « دلح ىم لاک روت های ::دلوا داع هنقش ثمر و رخ



 یرانامز عاعحا

۱ CEE 

 ر ا  روهلوروک تیها زا هدنسحر# ۱1۲
 لخاد ههتساق ههسلج اضع هک ردراع ردقوا ندلوصاو سام

 هد۱۸۸ «الثم . ردعفاو هام یيدلیدالوف كن اذدرب نایاع ولو

 داحشا یشراق هنسدکلهن ياف كرا راش < نوتننلو ود قود

 لا قوا دب راس مزال یلدا ۱۳

 . ردشع ولو رضاح هدنعامجار كنس اق

 کی « هدرام كوص < اقیفوت هلوصا رب عدق ناولو مزلا
 O یی ool :دهعاجا هرود

 -رارق ینمارغورب ندا قلعت هوتنلراب كتموکحو كتا ققدن
 « هدا رص و ریل یاتحا هند اق ییار نوح قمر دشال

 هعایجا :رود . رک هعوقو هدرلعاعجا هقشاب « هروک هنموزا

 رارارقمهم هلحعلا ىلع .رولوا ینیدینالپوط هتفهره ًاضعب هدنساننا

 . ردعقا وهدینیدلنالپوط قبص قص اهد نامز ییدتسا ناجمایذاختا

 ۲ سوتسعا ا وص ندنماتخ .كیهیغایجا هرود

 روسا « راراقح هتحاس . رالشاب یمسوم لیطعت كرارظاب

 لئاسم لحعتس . راز رو راقطن هدرلعامحا یعو « رارابا

 . رونولوا لیطمت یرلعاتجا هنماق هکدهعا ثدحت هیساس

 هار هدنسارا یساضعا « نوجما نیت ینتسایس « كنهنیاق
 ردا ینیدروا شاب هلوصا رب ,ژادنا یک كتا تمجایم

 ۳ ۳ ته یار سره ندزلرظا ددلاوسا
 نسل وضع ارا تبف اف « 0 ارا تیرنک ۱ رارارت « هداعلایلع



 ۱ سا ۱۳۷.

 هاب د ادع هدتسهاینع یراهعلاطم لر رظاب فلتح دور

 اضتقا قلوا زراب هصاقاب قرف و هدنرلهناق كوو كنمرود

 ندتتلباق هراداو قوس ندنرلیدنک كن رایضعب ندرلرظان .ردبا

 ك 0 ا یراامالک 1 یکن تیاعوت هطاضاا
 ی راشادهرا لرل رظاب ان هدح راخ لک دال هنس اق

 < هدهح رد یر 2 عطلاب 6 یرارمأت و دوه ر

 رکا زارحا هیفامعم . ردعلات هنس را هصخش تاپ شه" دل الت وا

E Nهدفح تلاکو شا هص اخ اب ام ول ِ ردراو ا  

 ۰ ۱ ۰ ردقیطت لباق
 لیکو شاب  كنهنساق «ییقوم تلاکو شاب « ردق ههحنلک هتحشرا ۱۹۰۹

 .[1] یدا تیفک رب لوهح هدنرظن نواف « یک یدوجو
 نییمآ هدنروص مرص ن الا « یسهطاس كتلاکو شاب طقف

 تاس تمار كوو یر ندقفوح و هام وا شمه دا

 « هدتقشح . ردشموو رار هلا هساق « هطاس و . ردشعا

 یراتمهوکح كرباک و شاب كوو ۳ ليو تس « لولاو .
 .[۷]راردا لیکشت هح رمو هحبفص رر زراب هدنلماکت كمژم "۲

 شاب نلک یرلیا كا كنفصن یجنکیا لرصع یحزوقود نوا 1

SS PSTNهاسروصكلم ديا ملست تق افر هدنص وصخ م دقن  

 1132956. 46۲۰. ۶ نکقاب . یدنولوا قیدصت یدوحو كماقمو
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 لیکو شاب رباربهلفلوا لیکوشاب كليا « هدتقیقح « لوپلاو 1 3
 . ردشمهعا لوبق یتاونع 2

۷ 
U O 

a 
۹ 



 ی

 جاحتحا نایاش هزب هدنقح یئاظو هاهنماق كنسکیا ندن راک و

 ۰. [۱] ردش ر کشت یوم كب یرلالوا ا تاه رعل

 «رارب هلکم هع | ه والاع یشر كوو هس رلکد لی ڭكقلخ او توت

 ۱ .رلروس د اتمدخ ه هم ر و تاحاضیا هدروصر ناماو ییطفاهد

 .یقوم كوا هدنراسلحم هساف یبیدنا تسایر كلكو شاب

 O ریواسم | Primus inter مھres 4 زرسهمش ج

 هنسهعلاطمو یار كنوا . ردلکد یشرب هقشاب ندا یجر

 راش كلو هصاحا یە یلدلوا اا هدب رظل اشارا

Eهس اق طةف : ود رسو یسه رج «یتلها «یمهحس  

 .ردکلامهذوفو مکحرب یتیقح لیکو شابهد القتسم ندنراعاتجا

 5 ردشر کشم یفلرعلو لوحتم 3 هیفامعم

 نیت مدا هراترومأم قوجر ثلکو شاب « هرکرب
 ییدتا لیمح كنناباحما تسایس ۰ ردراو قیحالص كمليهدیا
 نیت یرلرظان نوت و هدتققح ر ار هلقلوادوج وم تاد دح ماطر

 یح هلیهدبا هج وت كنلرادمکح ندقلسوقسبءرک و ص .ردواندا
 .كنوا یرهنر اسلک نولو ردق هب همش راو هب اهح كسک و لا

 راسو قلدرول هداعلالع . رونولوا اطعا هنرزوا یهیصو

Ashley ]۱[دلح یحم ۲ « یایح كنوتسرلاب : زکقاب ه . . 

 «دلحیشرب Gleaning of Past Years نوتسدالغ ¢ ۰۸۹

 : زکقاب هدهناحاضیا نلیربو هدنقح یایح كلوللاو هدهلروم . ۲
NOESهدهبوا  OLكت وتسدال۶غ .«.یهلروم . 

 رولوا ناه رت هتناعلاطمو راکفا



 -- ۱۳۹ تب

 ی ا كن رادمکح ماقم . ردهل و هدراهس رب

 شاب هلتیموم هدیتح ینیعت رومام هرهفیظو یی نوتو نلیدیا .

 .[۱] رده

 ۱ یراظن ی 2 ییصطساو ی كن افیاس ا هدامز یک لکو شاب

 ۹9 ع 1 را 7 8 ۳

 ی : ۲ ۰ 7 هار اح ربسعل «ییلاظو كلک و شان .ردطس وتمر یمسر cC مه

 ۷ ااا لکو شاید دا
 : .ردشعوطعقومر  هدنسارآ تلود یاوق هلم براس یکید و هساع

 ِ .ردشعا عقوم ذخا هدنسارا یرلاضعا كهنساق هللا هنساق یتح

 0 دەدا هرک اذم هدهنماق « راشیا نالوا زاح یتیمهارب اتسم

 یاد هاو ا ار فطر را

 هار كنهنساق نوو عطلا < تافالتخا نوتوب یمبسارا

 هسردق كلک و شاب « هرزوا قلوا ظوفحم یتش , تعجایم

 راتراظن نوت وب لیکو شاب هل راتعا تسلر . روت ولوا ضرع ِ

 وغ اس تكموکع : ردکلام هنراظن ر ی

 چیه كج هلهدبا رادلخ یروما تبشع دوخای كجهدبا قلعت
 . عهدا ذاختا ندامل[ یسهملاطم كلك و شاب رارق مهمر

 ندهل دا نیست هسمک هنیراکسک ون لا كراترومأم یاد ءالثم

 ۱ تابشنوت و . [۲] ردمزالقلوروص یرکف كللبک و شاب لوا
 8 كك ا را هاقلوا اه نوا مرا

 1 . ۳۸۳ دلح یجم ۲ « ییابح تل سد ااخ روم ۱1

 3 . ۱۰٩-۱۰ « یایح كاوپلاو : یهلروم [۲]
> 

 رد

,0 ۱ 2 



 ات

 هنعنع . رردنولو هدننراظن تح هدایز اهد ینسهجراخ تاسانم

 ضرع هلبک و شاب لوا ندهلردنوک رافارغلت مهم نولو ییاجا
 ندنتعضو كناسانم هلراتلود راس یرظا هجراخ . رونولوا

 E اد کو شا
 و دا ارحا هدرزوارلتراظن فلت ثلک و شاررب

 . ریشلکد هروک هنسهنماق « عطلاب « یتعسو كلورتنوقو تراظن

eی راشیا ك راظل سه هدول وقوا یارطاخ كالي تر ور  

 كلربهر لصأا هراظاه و یغیدر د ولو غ نصاب

 ۱۳ ۱.۱ ] ردلکد لباق . كمه. سده  ینکیدسا

 تیلباق راتراظن هکزرویروک ینوتسرلاب_هرکوص . روی هنس
 نوجما لک و شاب هسرارولوا هدنلا اک ا وادتقا و

 ۳۳ ا قو نوم دت :یراشیا كتكلم
 ا ا ا ر اا تاکش ندنکیدرک هلکش رب لاحم

 . قح یک و شاب ر یدماز كفاطو دناع هتموکح یرزور
 لیمشت ههرادا هفلتم تاصش نونو < یک لی « یتراظن
 . [۳] یدروهلا حاضیا ینکجهلک مزال كمهلا عنم ندکما

Sir Robert Peel from his private Corres- 1 

  < Sir Robert Peel : SU. pondanceیهلروم :

 نشر(« ناخ كوتسدالغ 00 000
 : EGE JC Ashleyلخت ىج ۲ « یایح ۲۵۷ 4

 دلح یجم 6 ینابح كتوتسدالغ : یهلروم 0

Ang10-ax0n Rewiew ۳1كرکر اپ هدنسوهوت یر ك  

 نکقاب هب هل اقم ینید زاب ۳9 ییرتا « لی ترور »

Eوب سوم بو ی ی کم  

il ik hha Cea > 2 
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 یعومع هسرولوا لوغشم هلسءهراداتراظنرب هحم ربا ل وشابر

 زوس کو . ردققح یتجایامالو تقو یفاک نوجا اھا ینراظن

 درول لهسردبا هوالع هدینلراکترج را یرطف هدکمهلوس

 یا یا شاخ اع یہود واک لا و ر كننروسلاس

 راوناب و راپوط هدنلخاد رافیتوموقول كرارئوب نوجا حاضیا

 یراظن هر رح زیلکنا | هلسروص كم الاخدا رلهاخنح هدنلخاد

 شمقح ندزغآ لصا كرازوس یهدنلو یراقدلوا سشعادلآ

 هکر دیالود ندنوب ۰ [۱] زرولوا شنا حاضیا ینکج هل الوا
 هشيا ر یرادا زا كب هسرابدنک اکو شاب « هداملا لع

 تقو نوجا لاغتشا هلرهفیظو یعومع اهد و نرتسوک مايتحا

 | راررا ینغلدرول هنزخ ناقار

 عقوم ذخا هدنسارا هیاق هلا یرادمکح ماقم لیکو شاب

 رظانرب « هرزواییدلک هعوقو اضعب « لارق « کن وج .ردشها
 اولو هدمر او تسانم یالودنیاصوصخ اب هنر ۲

 دا رک یو ایه هل را رظان راس هللا لارق رار هلکملس

 هلارق ی راهعلاطم كرتشم را رظان و نروک یتبدخ وا

 ماقم كنالکو تئ لیکو شاب . ردلک و شاب ندا ضرع

Hans., 4 Ser. LXX ۲۱۱۱ 2Y] 
 ] ]۲هدنجغن الشاب كنسهنیاق یجنکیاو هدنکو ص كنسهنیباق كليا

 نوتسدالغ  Chancellor of the Exchequerافا ىنسەفبظو
 4سربلب دب | رظن مطق نو اا كنرویسلاس درولو ندو . ردشع | ۴

YAYایفا و د تراظنرب لی وشابرب 9 هرک وصندنخم رات  

 ا
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 1 ی هنب اق لک و شاب

 24 ردنا کت
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 ۱ ردق وا ناک و تنه ۱ نالوا هللا یرادمکح

 ثعاب هنط ومس كنه ق نو و یسافعتسا دک لا هکر دا

 ۳۳۱ ا طار یشاهنه هقشاب کو لاح .رولوا

 چیه هقشاب « ینلخ كلكو شاب . رولوا لحنم تراظنر زكلاي
 ناخ ا زا FAN ا هعوقو لدس ر

 گكیهساف رب ی < هدنایرظن لت افعتساو كلاي هدةسليدا
 0 . ردبا جاتنا ییلکشت

 کن هد اق « هسلکد ندنساضعا O رادرول لد ا

 التم . ردا لش هدنسههجاوم یہ اراماق ما وع ییسهیموم تليه

 رود نوحا یتیقدت كرلهينوناق هحال ییدسا فیلکت كتموکح
 مقوم یراهمال یکنناه « ىلا بلط ینامز رقه كعامجا
 هلیسهظحالم ییدهمشت تقو یی رایکناح « ینجایوق ه هشقانم

 . هدنساراماق ماوع ینانای یعوم یهدنلو ینجالوا روح کر

 0: وغ 2 رارظا راس ۰ راباب لیک و شاب

 ۱۳ لا ندا ىل هترایدنک - هاورغود
 هدقح راهحشال ء راردبا هعفادم یرلتاصصخح نلیدبا  بلط

 رار ياك. لررو تاجاضیا
 چوا ییا كنهرکاذمر <« هلتیموم « طقف . رلرونولو هدهلاقم
  هقشاب ء هغداقار روح هتحارتسا یر ندرارظان یعاود نوک

 ماوع هكرلرظان ۰ رازامشیراق هدنروص لاعف هتسدرکاذم كرایش
 قوح . ردراو یرلهطوا شيا صوص هنسرلیدنک هدنساراماق



NEL 

 هک رایوقبل ا ردق وا هدنراهطوا یرلنوا تیلوغشم ترک هرک
 رانامزییدلیدا هرک اذم یرایلتیمها زا لا كن راهحمال كتموکح-

 ندرظان رومأم ههعفادم یهژورب و زکلای هدنعقوم رلرظان

 قاض و اا هک وک رد دودا یا
 شاب یسهفیظو یماعوط رود ندزون ینسهرک اذم كنىر چیه

 لکد هدرهلئسم یوم نوو زکلا . ردنا قلعت لک <

 رضاح اباد هغملا زوس هدهدنقح یرلهال نوتو مهم كتموکح

 ینیدنولود لخاد قحن ا لیکو شاب عطلاب . ردمزال یساعولوت
 تموکحنوتو هيلع ءا . لیندا هلخاادم هنارک ادم ک هداراماق

 یساراماق رادرول دوخای یساراماق ماوع یذوش هج رد کهدنرزوا

 نوک 3 ك هزوک هدو یساضعا

 لیکشت نایرج لحم هتیراهلداحم هقرف لو وب یساراماق ماوع
 لکو شاب رب ندنساضعا یماراماق رادرول < نوا ییدتا

 نادناموقشاب رب ن همهدیاقاحتلاهتنرل رکسع هدننادیم هن راح ابداع

 یتسارجا لرلن و و هنماللو ندقازوا یعرلحا . ربلاق هدنتعضو

 -اراماق ماو < هدلاوحنا یک و درو مر و

 . رولوا یک و لک و شاب 2 دا یسز كتنک ۱ یهدنس

 راهی نوا درو الا  یراشادنرآ 8

 داغ هتسئر كە اق < هسردا وزرا تاذ وا رک ۱۰ راردیآ
 یفیدزابكنوتسدالغ . رلیههسخ ینمسقر كذوفو مکح نالوا

 . «هلیطرشقلوا یواسم یشیه «یتیف اف كنساراماق ماوع » :یک



 هر رپ كل رظ
 یرلتبسأتم

 هنوز بت

 ناولو لخاد هتساراماق رادرول « هرظان نالوا ورشی هاراماق

 . ردا نبمأت رادتقار نقاي ك هننردقو ذو ثلکو شاب

 نانولو قوفام كنسیدنک اہ تاذورکنوح .ردنکلهت رو
 هرالک وشاب هلروصو ۰ یلیهاللوق ینساراماق ماوعیثراق هاذ

 رللاتمرت اد هرانووا انف - زا هجرادقم هکر کشقوح - نالا
EEیحاصذوف قوحلا هدنرژوا یراهنساق . ۲۱] «  

 E ا ا یرایرایا ىك یموکحو شوا

 یراقدلوابوسنم هنساراماق ماوع كنسبح كرالك وشاب شوط
 لیکو شاب » : هک روید تاذر نلک یرلبا ك یخ . ردققحم
 <« ذوفنو مکح یهدوتنلراپ هدنسارآ یراشادقرآ یهدهیاق هل

 تبحوهجوت هدنسههجاوم هیموم راکفا «راتعا یهدندز هقرف
 هسافوا هسرولوا دوحوم هفاسمو قرف قوح ردقه هدنص وصخ

 .[۲] « ردبا زارحا تیقفوم قوح اهد
 ندا لاغشا عقومر كسک دو یرا هلتتسن هت راشادقرا

 و اعا حلر ظا: . ودکد لک و شاب زكلاإ

 .ردمبات هتصخش كنسیدنک یرثاتوذوف كرظار . راتسهلىدىا
 یهدنسارا هللا لکو شابهدهکل احاوكت راظن ییدتساهرادا طقف

 ۶ دلعاد هساق کنوح . ردراو یتا هدو هدكنهفاسم

Gleaning of Past. Years [1]۲:۲ ۰ دلجیمر «  . 

 یرازوسو نوک ون 1 یابح كلوللاو : یهلروم [ ۲ ]

 ولوا لکشم زارب كمهلبوس هدلکشرب یوو يطق ردقو
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 رار هلقما لوا دوجوم هساقر هدنلخاد هباق دوخاي تشهر

 هدروص یمسر مس كنس رلشادقرا هحیلشاب اضع لکو شا

 كنسيدنک هسیامدا رب یهبحس مکحتم 9 .راروص یرارکف

 رار دا ر دقت یبراتیمها هنسیدنک دوخای رانلی هنازاق ییداهعا

 نکاهدلحر نعمریغو ماس زونع یناروصتو لاما كلك و شاب
 قلوا قفوم مر در و ۳ لب یرلکدهتسیا هنتساس گلو

 تهاعاد هساق «هقشاب ندو ۰ رارولوا كلام هدایز اهد هللایحا

 قیقد كراهحشال یصوصخ « ًاضعب . زمنا هفیظو یافا هدارارب

 ربتعمومدق تح . رونولوا نییمآ رانمحلا هدنلخاد هساق نوجا

 لببقوم ییعیدوت كن رلهحم ال E هند اق رک

 ۰[ ] زدنا عیدو ه هرانمحما

 كننراتراظن یدنک رارظا « هروک کو هلتموم
 ل یراق وتو یالود ندنسرادا و قوس

 هلرتشم هدیالود ندنتسایس یعومع كتموکح یک یرلقدلوا

 یاس كيمهتساسا ناکا زلکنا + رود, تو

 ی هدرلهرود فلتح هدو « یک یراروتسد قوحرب

 .ردشا هارا یتانسحم قلوا مہم هدهجرد كج هاسهدبا لمح

 اهج. مدنسارا ولهفرفو یفاشکنا كنعژهر وتلراب 6 هقیقط اف

 نوجما هیلم هعفادم هدنسانئا هب رام و یهداشرف | ییونح [۱]

 میسو نمجناون هرکوص . یدشهدبا لیکشت ینمجنا هنيباق رب یصوصخ
 هلاحرب یاد « هرزوا کجهلدا حاضیا هدیاب ییغاشآ و شع ولوا

 ° ردټا رت

 یدهوکح كي هرتلکذا

 ددعتم و ترنم
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 هکرتشم تیلوئسم هلیسیالود ینیمت كقرف را حضاو و رص
 كنساراماق ماوع . ردشمهلقفخ هدرف تیلوئسم و شلاغوح

 قرالوا یصخش ءلرظان ر هسرزوا یسهما راهظا یأر فلاخم

 یزوار كراشتقم « دول رتسم : ردرلهعفو وش لاثم هنسافعتسا

 هدنسهحش | N ندا ماهما ۳ هاکم ر دشلک د

 0 ندنکللک و سر یتمجاهیراو لیصحت هد ۶

 نوجا کیدو و تاصیصخح هلاک سالفا 7 مهم هلا سالتخا

 رولسناشدرول هد ۱۸٩٩ یال ودندنکی لب هتطخح هدنساراماقماوع

 اش ۳ تار کا . ردشمر و ینساقعتسا یرونسو

 هدنساراماق ماوع « هسا نعبنم ندنساطخ ر یصخش كرظاب رب

 رایتخالاب لوا ندهقارب روح هافعتسا یتسیدنک یرارق هلطخحترب

 .تسایس « هاثسم ۰. ردامتحم ك قولوا نیمأت_یسهّما افعتسا
 لاوحا ییاثتسا < تر ‹ هسرویدبا رادهقالع ییهمومع

 هنیرزوا یدنک ینتیلوئسم كتکرح طخوب ء هایطرش قماع ولو
 یهاظت اغا مدع ینسهل رو E ر فلاح و رلآ

 یرکا كنساراماق ماوع « ندفرط رکید . ردنا یل هيد
 ۳ را ۸ تنلساروص لاو هرظاب هدتساتا هزک ادم ر

 ینطوقس كهساق « هدنماع هدهسیا كلام هنقح كما هّنطحم و

 یالوق ا یرارف حق 5 كجەليەدا جاتا

 . [ ] زالوا ضار

 Parl. EC in England : زکقاب هرالاثم یهددو [۱ ]
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 ۱ هر هفالاع هحرد ییدهتسیا موس وا یسهلحادم هنس راشیا 3

 -6 464 « دلح یجرب ؛ بفقاعتمو ٩۷۱ ۰ دلج یجن ۲ « مبط یمن ۲ 3

 بسا ٩۷ ۰ تب

 هساق ییالود ندنسهرادا كتراظن اک < رظا یھ

 یتادیقتن هدوتنلراپ « هقفدره رظارب . ردلوئسم هدنسههجاوم
 قجالياي هد رانو . رابا فداصا هاب اسم ثج هل هدی | توعد 3

 کلیه ریاس هر و راهب مخو نوجا تموکح نو و اطخر 3

 کاج ردق هب هج رد هب كنسهعل اطم و کف و م>حیش یل و دلح

 كما ضرع «هساق یراشیا یناه <« ینکجهدا باحما ال

 - ادقرا « ندفرطرب ۰ رددناع اکوا رک وات

 یسمهّیا جاعزا كرءدبا وی هللا تاعرش زستیمها یراش

 رادهقاللع ین هیموم تسایس ةققح 6 و طمف . ردمزال

 1 3 ردا ناجحا سمها دیش ینترح كرلنوا هد ندا 9 ِ
 . ریلبمالا ینسهعلاطم كللبک و شاب نامزیه « هجشوشود هبههش ۰

 :باجترا ك رلاطخ e یحبقیص ناح امر هناکما و طقف

 . ردلکد لباق یسهلدیا 2

  هساق ندر سم یا یل هت راظن ید

 كرلتراظن راس ف اک هلسهقىظو كمما تح ر |

 نوجا بلج یتقدرظن هدنقح یسهلئسم ساق سیم . ۸۷-۸ ۹٩
 یرظات هبلخاد یمهمرو یا رقدوک ادم قنلت تنساراماقماوع هد ۷

E.رظان طقف . یدریلی هلیدا قلت هد هثطخ رب هدنېلع سوهنام رتسم  

1 FA 

 418[۴., 3 861. ۰ یدمروک تیروبجم رب هدنوب نوچا افعتسا
CCCXVI., 17961830. ۰. 
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 < نامز یییدل وا e E دعل اب

 چ ناه هل رل هلئسم هقشاب 6 هسکج هلندا مکح ا

 كنكلع هح ول وا یرظان هلخاد 29 . ا ناتا

 ریثأت رب کاح قرایاماق هدهلقماسوا لورر لاف زکلای هدنسهبجراخ

 کنوح خ یدراو ج اللعا كب اکو یدّسا ارحا د وه و

 ردیعامجار لرل رظاب E هن ابعش تاریخ كنهزادا 2 هند اق

 كمر و رارق اکرتشم هدنحراهلئسم نلیداضع هنسیدنک مه

 رظاب ر 6 هلع ءانب . ردسلج تلود رب نع البوط هرز وا

 3 دندال وا نولوا دب اع هنن راظل هند وا ۶ هدشبا له

 نوجما e ینسەعلاطم و یاد یک نوع

 یک 0 ف 2 و ك.هس اق ىت ۰ ریاست هدی | زا رصا

 یتمسقر لوب و اور ا هند اق 6 هصاخا . ردوب

 لوصا و هدناصوصخ قلعتم «هیجراخ لئاسم ندبل لاغشا

 : راتراس هزاول

 م تسابس کلا راکفا فالتخا ER رل رظاب

 لئاسمقوحر ور هب هرادا ۰ زمنا ندحت هاتسانم لئاسم قلعتم رات

 «هدر ده و .ریایهدیا رادهفالعیراتراظن ددعتم 4 ردراو ه راح

 ا ا, اا جاتا قلت كيوم
 ر هاک وشاب تالکشم ء هسرازاماشالک ۲
 هدقالتخا - هاساع هدنروص یاد هلرلرتاس « تح . رونولوا

 هنزخ هدوا هک ردراو تراظن ر ناولو - ردلباق كعد هام



 از سا 9

Treasury CU 1تىلاعفر . رد  eیسهفاک كراتراظن  

 هراس یلقج كن هدنصوصخ دز” یتافراصم ء هروک هست 8
 كب هوو كرنراظن هقشاب « سدو یدنک . رد 8

 یسهفیظوقلوب یراناصیصخت کو لاح .ردبا مظنت ندم ر و تیما

 < Chancellor of Exchequer هلسناش نالوا فلک هلا 79 :

 یتسهفیظووب . ردەدنت روب قمشملاج هنمصیق یت وک كنافراصم
 هدنروص ر هداملاقوف ینافراصمكتموکح هسرولواقجه ام ای چیه
 ريد كليا نوجا یراضحا كنهحدو . زالاق یلاخ ندقعرا

 مملت ر هراتواظن راس هدرا هلوص هنر ٤ هرزوا قوا 8
 . رتسیا یبرلهحمال فرصم نوجما هلام هنس كج لک كرهردنوک

 هرکوص ۶ ریال رضا ندنفرط رارومأم یاد ادا رود 8
 «حیحصت یرانو وا .رونولوا ضرع هننخآ یهدوتتنراپ كل اد ق 1

 كنهرت ادوب نامز ی رلکدلک ه هن زخ او . ردباصبقس ەد 9

Êهل راس رومآم ضعب . ساب رک ندققدن رظن ندنفررطیرلرومآمیم 3  

 ند راظن یيدتا قلعت كىو هبقوت ى .دهجردفاک

 یرللودج یرارومأم هنیزخ هرک وص ندو . رینهتسیا تاحاضیا 9
 كيە زخ هسربلاق تالکشمر . رلرد اغيل هنس رل سها که دوتنمل راپ ا

 ییدتبا قلعت كناصیصخت تح عوضوم « تاذ نانولو هدنشا |
 یصماوتنلراپ كنراظن .[۱]ریشیرک هبهرکاذم هللا یا كنراظن

 ,Com. Papers. Com.-on Nat ینجاهلمتافراصم [۱ ] 3

 ¥ و ؛ لید:« ۱۵ ۷۲۲۰ ۱۹۰۲ ۰ ۳24 و
۷ ۴ 4 
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 : ار هب هبل هسناش هسزاماش الز وا هلا ا هسزخ

 هرک وصالاو هلك وشاب هدینروص ینیداع ولوالح هال روصو هلّتسم

 كەلسناش . رلرلاق هدشروحخ كمما تمحا ههساق نونو

 ندرلرظان رکید هسربنلا « هظحالم رظن یعقوم یشراق هسراشادقرآ

 2 ویک تربح نایاش یساع ولو هدیار هقشاب هرک قوج

 : رويدا تراشا 6 وب هدنسهمانزور هد ۱۸۳۹۵ 6 نوتسدالع

 كم هس اق : ۷ ) رو ولوالح هل وق جیلیق ی رافسلکت ناصصخح «

 هنعال وق تلف ره ی هدرا ود 6 یک یرلفالتخا نو و ار

 جاتنا یتسافعتسا تن هلسناش هصاخناب . رولوا لصاو ردق

 «لحروح فلودار در ول . هسرارولوا دیدش هدهجرد كج هدا

 رارصا هنساق هده رکسعتاصیصخت ینیدنولو هدنملع كنسیدنک
 <شهس سقیه لکیمرس . الو هد ۱۸۸۲۰ نوحا ییدتا

 یدقال هساق یراضارتعا یشراق هسداز كنهيموم تافراصم

 اربخا ینکحههما كرت یتراظن ىدا هسلوا سشمالشراق هلا

 سه هد ر وص _یعطق كم وتسدالع ۰ | ردشم هل وس

 هللا یراشادقرا هدنقح یفرصم هیلم هعفادم « بس ندا جاتنا

 رار هلقمالوا هلسناش هدرود وا « هکنوح . ردفالتخا نالوا

 ۱۳ تی اما س ندیرظن  هطق هتسرخ" یه
 / ۰ ۳ ردشمامر ود

 ۰. ۱۰ « دلح 2 ۲ « ییایح كوتسدالغ « یهلروم [۱]

. 1۹-۳1۸ € Hans... ۵۲.4 22111 ]۲[ 

 . ۵۰-٩ دلج یجن ۳ « ینایح كنوتسدالغ « یهلزوم [۳ ]
۱ ۱ ۱ 1 
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 « نوسلوا هسرولوا ه یتسایس كهماف هدنامز ر نعم

 هننایسح كلساراماق ماوع تیام ینوکی كنهموم تافراصم
 ضع . رونولوت هدنربثأت تحت كنهمومع راکفا هدوا . ردعبات

 كنناپرام نولوا « هسربایدما انتسا یرلهرود فارسا هصق

 ور 0 ار قرضت هدف رظ هتس یه نا
 نسح یتشلربغا كو رو تله . زدشلوا دوشم لا زراب

 تنها چیه هللاح كناعاود دوخای كنودرا . یدرویدا

 قمریترا ینفرصم كتموکح هدتهج چه . یدرویمر و
 E فلاح 2 وص . یدرومهلس سووا

 .یدتسا سج نکنز ی !E a درو

 ۱ «هدنامزیبع .یدشود هر هشیدبا قوحر هدص وصح هلمهعفادم

 و و یقاشکنا كنتساس هاخادم هناصوصخ یعاهجاو یداصتقا

 . یدر دایوا یتسوزرا تایفرص مهمو تاحالاصا

 لس هوس یا ها و دهه زمکیدهل وس هددب راقوت

 هلا هصزر یلخادو یزک رع ندا تشو نیل یینسایس

 ندمسقر یجراخ ندیا بیقعآ یطوطخ شل دبا تبش و نمتوب
 ی راردبل هقرف نلکیرلب الان اق ینعي کر ردنا کر

 یحراخاهد .راردهدنسهدارا سر كراتراظنلوب وب رانو .ردبوتح

 هنب اق

 هلک و تنیهو

 نیو . راردهدنشاب كنهرادا تاضش مهم زا _اهد هبيا منق

 یسهرادكلارق 6 ردرل« شاو « « ردرلرواشم بوسام هب وتنملراب

 ك ران و . رد Officers of the royal household یرلرومام



 تب ۱۵۲

 .رلرباکح هدنامز یتیع هلاهساف «راردلخاد ه هلک و تیهیسهفاک
 ۳ اب ا یرلتفس < ییرومام یسراد كلارف طقف
 .رلمهدنارادهقالع یز هدارو هيلع ءان .رردلکد یحاصهفیظو

 تعسوردقوا 0 « یساسؤر رلتراظن ڼایام ولو لخاد ه هساق

 جراخ ندهنساق ۰ فرات 1 هحودع یر لسا لو

 نانولو ینئاظو عون کیا یسهمیظع تیرنک | كرارظان شملیقار

 یمسقرب كف اظووب . راردراع ندراراشتسم بوسنم هوتن راپ
 هصاخاب ءیرهفظو یرادا . رلبا قلعت هوتللرابیمسقر ههرادا

 هسه رادا 4 یرلصعل . ردل وحتم كب هسس تصخش

 «رردا ا را هد روصر لاعف هنشيا دلرلت راظن یرلکد لی ربتک

 یرایدنک ینمسقر, تانهفظو كلج هدیا بترت هنیرلا یهدوتننراپ
 چیه اه ناه یرلراشتسم وتنلراب ضعب O راز را

 تمکحلصا كرلنوا « هدلاح ره طقف .رازما افا هقظو یرادا

 هد هدهرادا یک ینیدلوا هدوتنلراپ ۰ ردهدوتنلراپ یرلدوجو
 راشتسم « نوسلوا هسرولواه هفظو نلیدا عیدو هراشتسمر

 نون وب ندبا قلعت هن راظن ۲ رون ولو علا هدنروص ییطق هنا

 ًارصحنم تیلوئسم دلوتم ندو و ییح كما لح یز وسم

 قوج كم هدنساراماق ماوع « هیفامعم ۰ [۱] رددناع ها وا

 یسیمومبتاک كتنانتویلدرول نوجنا ادالربا هکردتقد نایاش [۱ ]

 یسیر كاتراظن ادنالرنا هدتقیفح « ردلکد راشتسمرب بوسنم هبوتناراپ

 هسا لخاد ههنیاق یس ۷۱6۵۲0۲ اورسیو ادنالربا . ردناذ نالوا

ِ 
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 ناولو O یساراماق رادرول « كراشتسم رب ناشلاح

 ردلماق نر هلصو ندن ما

 تام هل وس روس هداراماق یلدلوا بوسنم 2 رظا 3 ۱

 رر هداراماق ره كنراظن ر « هلتهح یح هسالوا كلام هنقح

 یندلوا موز هلع یا نوجات راظن مه هرز وا كىملا ولو لنت 2

 . ردلکد ورضود هلیماع و « هیفامعم . رد دءدکلیوس هاتموگ 8

 لثک هدنروص مظتنم < هداراماق یياره كنراتراظن ناتسدنهو

 هدكس را سه  رلت راظن كوو نکرد ow زر روک ی رلکدلیدا

 تاع م وسا یی رافدلوا . یرلاتم رر دارا 5

 هدنساراماق رلدر ول یرات راظن ه رح و هي رح طقف 2 bi ردقو

 رلدرول ار قوت كن راظن تراحم ۰ ردشم هل دا 3 اد

 هل رادا: < . ردشمالوا لثعر صاخ هد :هدنسا راماو

 .[۳] ردلاحرب داتعم تیمورح ندلث نوجا یرلتراظن هلخادو
 هنئادحا كتراظن فراعم هدرانامز كوص كلذك . زالاق تحاح که و

 سیر هلبا یسیر ینمجما هيرو لیصحت كنالکو سلجم ردق ههحنلک
 . یدشمهعا لیعت هدنروص حضاو. تابسانم EE و 39

 ها هد ەن اق لارببل یهدنخ رات NAS ¢ هیفام عم [۱]

 ..وایدیا و ,E ماوع لث کیا كنت راطن

 یرالثم سم نا ماوع اضعب كنس رلت راظن هتسوو هعفا ۲۰
 : ندشلوا یرب ندنساصعا هل رخ و

Eںاجماو كحهرب و باوح هرللاوس دناع هرلت راظن و اغاد طقف [۳]  
* 

a 

 كح ءدب | هدهعرد ینسهعفادم كت راظنرب مورح ندلث# یصوصخ .هسردیا

 ۰ ردراو تاذرب EEN E توک 9

 1 ر 4
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 23۳۸( و )رج و

 یرارومأم نونو بونم هوتتلراپ كنهنیزخ « ندفرط رکید
 ۱ ماد یاران هلع ءاس .راردب دنساضعا یساراماق ماوع به

 نوجما قمردنولو لثم رب هداراماق کیا یه هراظن ر زکلای

 هرڅو هبرح « لم با هرک قوح تح . رو هل دما لامعتسا
 ندنساضعا یساراماق ماوع « لثع وا نوجا یرلتراظن

 < هدهسلوا رار هلا یا « هدنساراماف ماوع . رلرون ولو

 نالوا یراشیا قوحرب كج هلوروک « ییدوجوم كراشتسم ر

 رلتراظن ناولو هدنعقوم كمرو باوج هرللاوس قوحرو
 كراراشتسم « هقشان ندو. ردا لیکشت قلنالوق را نوجا

 هدهلک و تيه « هلهجو زمکیدلیوس هدهدیراقو « ینلقوح
 < نایامالوا یحاص تقفومو ترهش ردق كج هرک ههنماق زونه

 اب شت ۳0 یراتاردقم نوجما هلک و تيه طقف

 نا رر هنرلمدا ردتقمو جنک كنهقرف نالوا تیمها زاح

 قو اس یاس یک باما

 ۱ ۹۵ ءراذا هدفرظ رصع کیا وص مدنادم يا
 .نایالوا یدوجو ر یمسر یر ندرللوح دو و كلا اوز صاخ یاروشو

 ۲ باقر ندا کر ندناوخ یهدنشاب هلراتراظن . طقف
 ر یمسر ناولو مورحم ندهرادا هفط و ر قیقخ یرلاضعا

Eو هدهرتلکنا . ردتفک یل اوا عاق هنر  

 .یا طعزووب 000061 صاخ یاروش « کش كیاروش سا

 ۱ واو ر ضا طقف : ردشلاق قاب هدسلا



 LR نت ٍ

 هدنلاح هعومت تيه رب تقور چیه صاخ یاروش یهدزعامز

 تثیه هلو نوجا یسارجا مسارم ضمب زکلای . زامالپوط
 هک قوب ههش چیه . ردعقاو ییدتبا عاهجا دقع هلیسهمومع
 یسافا كناکرح یسایس ماطر یک هرئاسو یلوق كرهمانماظن

 هتک یر نت الا یسهلخادم هشیا  كصاع یاروش . نوحآ

 اف اس شت همیار طقف بردم زا
E.را رظال هدرلنو ۰ ردیفاک یساع ولو رضاح كباذ چوا  

 یهدهنناق هکنوح .رلردنا تک رح وس وادب تایلعت یو

 ها یار یاد ها یاری ی

 .ردهدقم ولوا اغا ندنفرط یرلنمجنانوک و یرلتیحالص یقیقح
 تاکلمتسم و اسلک . ردینمجا هلدع یروهشم كا كرلنو

 ىنسەمزىناقم . رو تسهیل و کک فاسا ی ناشی

 یرانمجنافراعمو تراجحت .زکجهدماحاضیا هدنر كراباب ییعاشا

 افا راتمدخ وب و هتلود هدرانامز ضعب هدرانمجا هقشاب یک

 کی« زادآ ناگاوف یراتهمالا رانا یراداو طقف:ردراشما
 < كصاخ یاروش < هیفامعم . ردراشلوا بلقنم هلاح یتراظنرب
 ناشکنا كف فا بها ۶ هدنیم اس ی رام و یاس

 هسایس فّاظو مهم تياغو کی هدنروصر بساتتم ٌاطوسبم هلا
 . نمربدبا دع ققح یتجهالوا وضعر یا كج هسهدبا اھا
 یرلاضعا . ردتلیه ر یرخف هدایز اهد صاخ یاروش « مولا

 Right Honourable یرلاضعا .ریلیدیا نیل هلیطرش تاحدق



 لاقتسا كد هنج اق

 ی

 یاروش هدرهنس كوصو تح . رشاط یاونع ( مرتحم كم )

 < هد رح «هدمولع <« هد ابدا 6 هدن اساس ینلاضعا صاخ

 هیچ ون یک هنر عون رب لباقم هنامدخ نادا اها هدرادا

 6 ردك ووا

 « یراتیحالص « ینلکش » كهنباف « نوتسدالع رتسم
  باستک | هدنروص یطق قترا یتالبکشتیئاد « ی راهفیظو

 زکلای تەما « هکلاتحا ۸ ] یداهدنرکف « ییدلوا شنا

 طمو ۰ یدراو یقح هدنهح ندا قلعت هتناسانم هلا وس را

 قلوا یمکح هناکیو یطق كنهموغو هسارس تایح وتاراپ
 هلتام نوک یه هنساق . رویدا باغ شاوای شاوای ینتعضو

 یجماتن قجاقبچ ندنو . رویریک هلاح ساغر یتص اهد
 كنند اقەك زرىليە هال وس ردفوش زکلاب : ا

 مالک ا5ا ًاقفتمو رولا تعضور دناستم هدوتنلراپ یرلاضعا

 زون هلتروص و نامزره هدنروضح تکلم هدهسراروییدیا
 تسایسر لوا ندهمر و ربخ هدوتنلراب «رلرظاب . ررومهلوس

 یرلکحهدبا دارا هدرلعامجا یعومع طقف . ررویر دشالرارق

 . رد راشمهع د !تداعنامز مه ی هم اهراشنسا ۳ رلقطل

 كج هلالی اتم هیات کر هد۱۸۹۳ كناري وسوم

 یاهک ا یهدفطن ییدتا دارا هدنهل یراهفرعت كورعوک"

 . ردیلاثم رب یلتوق ك كلاح ر نایک هعوقو ًاضعب « ینانای

 ۱ و
۳ 



 ۱۵۷ تن

 ( یراهظلس ی هدنسشراف هموم راکفا 2 كرارظا ء هتل اف 8
 هننرلاعولو هدنلاح مان داحنارب قلطم نوجا قماماےغوا هلزازت
 ترور یهدتساراماق ماوع هک ول -: [۱] رق و
 یتموکحوتللراپ طقف .ردراو موزار ییطق اکو نوجما یسهظفاحم

 هن لوح كوو یسهش كەن اق هک دتا هنفام ینلکش ییدمش 9

 هدیسارقومهدر یسودنک تن روتارا ردد لمنح ما

 ی - ده یییداعوا هب الاب دعت لب رات یاکرح دا رلهق رف یساس

 هدتعاسكجهدبا نام و نسل E تالوحت یک هن

 ك ردشمهعا ل ولح زوه

 هدهنییاق یهدنشرات ۱۸۸۰-۱۸۸۰ « لیژرا فوا قود []

 6 یابح كن وتس دالغ : یهلروم . ردشع | قلت هسد تحایق رب یو

 ینالکقح « كرظانرب لخاد هب هني اق « نوتسدالغ . ES یج ۳

 « هللا طابتحاو مضاو رب كولو , زا ظقت « هليا لادتع قا »

 N o hl انگ ) یدا هاد رکف یکحەلک مزال یس ها لات

 هحزمسطابتحا نالوا رثاد هیلخاد برح یهداقسعآ كنسیدنک هکویلاح

 هتعضو رب زا هج | ین هنب اق ینیدلوا لخاد هلتقو ء یرازوس

 ۸1م ادک. یدشقوع

I E AKANE 
 وو 3



 باب یجن درد

 یراود هما رسا دوف

 تالتکشت و یرلرات ا ییسهرادا تاش كتلود

 ردق وا یسه . ردلقرف كب ندنرارر هلراتعا یراهیوناق

 یرلمسا هدلاوحا ضعب هک رد راشمریک تالوحم ولرود ولرود

 < هرک قوح . ردشمالاق تسانمرب چیه هدنسارا یرللولدم ها
 . ضرو رکفر حضاو ه دنم> یراهفظو 6 رو كرومامر

oe O O oO wS EO یسر یمسر كنهرتادوب . رد ۲:مووریمو هسزخ لاثم زراب كا 

 ۳ ۱ ردف هنافو نا لارو ندننامز يراه یح ۸

yرروژ  Lord High Treasurerهرک وص ند ۵۶ .یدیا  

 ۱ تو د او ا نویسعوقو اعاد ماقمو
 ء طقف . ردشع ولوا هلاوحی هنمحا رب نر ندرادرول هسزخ

 ۱۳۰۱ ی ام ارا ردو نالا هدالکو لده نجلا
 یيدهلا هظفاح ی راتحالصیسا ند رظنهطق قوقحو ییدتسا

 0 ی ام د جت .هدیففحت 6 هدلاح
 كنعوحر ندنساضعا . ردقو ینیدنالپوط چیه قترا كنمما



EA NONE 

 هدتققح . ردشمالاق یراتسانم ېه ناه ناه هابراشیا هنیزخ
lal Chancellor of Exchequer هیلساش قلاظو نوو 

Exchequer A هلسناشر ووا مولا هدو لو رد 

 لماکتر بیر هتشيا .زم اهراداو قوس ی راشیا كيهر ادنلیند:

 یراتیحالص ك -۲عمووانع0» رروز ر یاهدرول «قرالوا یمهحش

 1 ۱ هب داع ون ندا و > و ا لاقسا همحار اقوقح

 e .عیدوت هرومآمر هتشاب نونو نوو راتحالصو نوک و ًاقفوت

 e یخلدلوا فاخ ہه ٣۵0e" ھه یاونع كباذوب 3 ردشع ولوا

TR ee 

 ٤ .ردبا تلالد هنبراتیحام كن راتیخالص یکیدمیش هد « ربتالک |
 1 هل رابتعا یراهینوناق تالیکشت و یرلاشنم « هرادا تابعش

 13 وتلراب و یناشکنا ترا دا رارب هاَمل وا لقرف كن ندیزار رب

 ناه ناه یسه نوجا تاقیطت هدنسهح یتباحما كنناح و
 هنسراشاب . ردراشلوا روح کما لوق هوم ر ع كن

 تاسش نوک < نوسلوا هسرواواه یلکش كناهطلس را کک
 رظان رب زکلای هدنسهفاک ناه یسهرادا قیقح و لف كنءرادا

 مدرایرلن واعم ددعتم ايو ر بوسنم ه وتنراپ اکو .ردداع هلوئسم "

 نروک یبراشیا هرادا « نایالوا را ینصو رب یمایس . رارد
 . را ریشیلاح یا ن سا تكتنیدنک هد نوعام یقه
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 نم كوو

 ا توک

 ( رلت راظن )

E 

 ىرخف ىعوج كصانم كوبوب كلا . هرانمحشاو 8024 هتموق

 فلاظو رداقلعت راد كلارقزکلای دوخ ای هدلاح ناونعرب
 رم ال همرادا یمسز .۱] راردیقاب ن الا هدنلکش ۳

 نالواشعا هظفاحم یتمسق كوو كنسذوفنو مکح دق رانالوا

 زمکیدتناثح لوازارب ندنراهلاحتسا هللا رولسناش یاه درول
 شعالاقتا هنمحشارب كاذک یراتحالص و ر یاه در ول ۹

 درو ناب ولو بوسنم ( هننراظندوخاب ) هتمحماقللا ريما تولوا

 . ردلاریمدا یاه

 یراماقم وب طقف . ردەسسۇم ر مدق > و تل ود

 كم هروک هراهرود فاتح یراتعا و فرش راندا زارحا

 . ردد وح وم (تراظل) یلساک تلودشب نوک .ردشعا لوح

 قوقفح : ردوش تصوصخ نایراح او دلران ون

 كيوناق . رلردنا كلارتشا ه هفیظو ینیع به رنو ندنرظن هطه
 لاوحا یيدتا لت هفطور ا دوخاب هنر ندرلنو

 یتفاظو كنسهفاک كنرلرکید یر یه « هرزوا قلوا اتسم

 یر هدنمسق رز كوو دز وا ا | اھا

 .یدراو یاک تلود ییا نوجم انام راپ ہد ینونج یرکید یلامث
 ۱۳ . یدروولوپ داسا هابراتلود لاش یسخر

 تاکلمتسم و هلخاد لئاسم هدامز ینیع و هلرلتلود 1

 ۱ Lord ناللبماش درولو Lord Intendant نادشا درول ]۱[

Chambellanورتات هدننابم نئاطو هاچ كناللبماش درول . یک  

 5 ربع اد هدیلرومست اب: ربع دنا لحم هدرهنصو ,تتنرلرتا



 ۳ و

 ارجا هدنرکوص كلرصع . یدفلکم ها قلوا لوغشم هل راشیا

 هحوا ی ددع كن رلساک زا لا ر نلیدا

 روما یلخاد یر « نوجا هجراخ لاسم یر ۰ یدراقح

 مرق . یدیا نوجا رااکلمتسو برح هدیر « نوما
 یال را كنترلدرتاد کلمتسمو برح هد ۱۸۵۶ « یمه راک

 ا دلو تلوفر درد و
 كر هعطو و هدنسهحبش ییابصع ناس رله | ىدەلا جات

 کور كنسراشیا ناتسدنه یلاقتسا هیرادنکح ماقم و

 )ی موزا هن هتنادحا كکلساکر یحشل هدنوحا

 هتىم وق کی رح وم € کت یحح وا نالوا روهظ ۷ ه هرادا تابعش

 هکر درانمجنا ابو هتموقیرادا قوحرب نلیدا ثادحا هدهرودرت

 ( هرزوا قلوا اشن یسهتیموق هعفا ) یرهفیظو كرلنو

 هلراتعاساسا < ینعی . یدلکد ر اج غامر ییارجا هدتاد

 لح . یدرازالوا لوغشم هل راشیا هرادا هو عود ندوغود

 ندا اشا و سر ناه ناه دوخ رو

 فلکم هلسهفظو لورتنوق یرلنون و تراظن هراتنیه اط رب

 : ردشب یرادقم 30270 كرلهتموف سنج و مولا . رابدبا

 هعفان « یتراظن هیلحم تاموکح « ( 8027۵ ) یراظن تراجت
 ۰ ی راظن ( فراعم) هرو لصضحم « یراظن تفا»ر 6 یراظن

 كصاخ یاروش یسحنشب و یسجحنر الثم « یرایضعب كرانو

 بیا یر رد یو یک تر یا

 ۱۱ : یتموکح فا مرتلکنا

 رانمجاو



 را هتیموق یلایخ

 اب

 هر هدنسش راق وتلرابو نایالوا و یساس هدّسادب

 r e راد کک لیتع

 زر اس
 «([۳]ندس TD .رارزکب كب هت رلر ر هل رابتعا یرلهبه

 هسزخیحشر « درول یسر صاخ یاروشو ندساک تلود شب

 -رومآملوب و یک Chancellor of Exchequer دوخاب یدرول

 o هسا و و e ردک رغ ندا

 چیه چیه هتیموق ء زکلا ی هد و یمهتیموق ماوع هللا

 ۱۲ ی رکا اصن هشابزکلا سر . زما عامجا نامزرب

 ۱9 ۰ مد راظن هلج ۱ > ا تراحت . ردا

 موبلا تاون ) Board of Trade ( یوا ترا ] ١

 95.26 ۷16. 6. 82-069: 53-52 ۷ذعر 6. 63و ) ردینواق
ESتبش ندنفرط نواف لکھنا تروص ,« هیفام عم ۳65  

 لعصت هل رارق اروش « ه دنس ولج نیح فا رادمکحه یو ردشمهل د |

 31-30 ۷:6, ) نوناق ر نالیاب هدنرات ۱۸۰۷ زکلای . رلردیا

 كنرم ندنرابتاک هتیموقو شعا افلا ینسهفشو لیکو سر ( 6. 3
 : ردشمرتسوک ینکحهلنالوا ندنساضعا وتنلراب

 14 14 ۷:6, 6. : زکقاب نوچما ینالیکشت كنتراظن هعفان [۲]
 :زکقاب « نوجایراظن هلحم تاموکح . 42: 37-38 ۷16., ۰ 3

Vie ۰ 053-52 ۷1., : نوجا یراطن تعارز ؛ 34-35  

 62 63 ۷6, 6و 33 : نوما یراظن فراعم . 0

 . رمشاط یتاونع رسیموق یجرب 6 سر هدننراظن هعفا [۳]



 تیوب نت

 یک سرو نایالوا لخاد هما هلهجو یتیدلوا هدننراظن "

 ا ینعی كساک ر نلیالوا بوسنم هنساراماق ماوع

 ام | روما رود هاش واعم لراشتسمر بوسنم

 لوئسم . راردیراع ندتلاخ رر یفوقح راهتموق و هدیایلعف

 هدنققح . راردهدکعا طبر اقفر مقاطر یلاخ هرظاب كمر
 ندنفرط هتبموق ر رادهفظو " ةقبقح هدنسهراداو قوس كرلشيا

 | اردلراع ند راده رح .یراظنرلکتا هک نیس و
 ی RR یه ندا لب هک

 تاداعوفع « نوناق .یدشعد « ردب رابع ندننیغس تالار

 یی كت وضع 6 تالکشت یرظن < هس نع ورود ا 1 هلا

 هزوسر هلو كىھاوظەسراقحندقملوا ی هن | كنتيلاعف قیقحو

 ,یایخهدروص یدصق هل وب طقف . رد رورض یسهمر در و قح

 هلقلوا هلو . ردروز كمر درا لقع هنتمکح كنامروق استر

 فراعم لوا هنس نواو تنسهتیموق تعارز هد۸۹ او

 . ردشل دا تکرح هللروص و هدننادحا ناح كنسهتيموق

 د رس تادقشم یخ ر ندزو و هدنسهلتسم یمهتیموق قراعم

 یيدرو هراهدناّومو « تسورع نوج .ربس . [۲] ردشع ولوا

 < نوحا ینید ولو هد ( 130070 ) راهتیموق هقشاب « هدیاوج

 هرادارب یساروش,ناتسدنه نمکحبهدیا ثحم هدیغاشآ اهد [۷1
 ردکلام هنسهرع فاصوا ضعب ( 02۳8 ) كنس هتیموق

Hans., 4567. 1.2۷1] 678۰9. 122۰ 338-351 LY | 
۱ 143 LXXIII 632, 0 



 سای

 . نظ ینکیدنا وزرا یتسالوا یسهتیموق فراعم ر كناراماق
 دوجوم هوقلاب رار هلقماعالپوط كم رلهتموق و < ینکیدهلبا
 كنسهتموق فراعم كیاروش . [ ١ | ردشمر دلم ی رلقدل وا

 اسرق < شما در یتساعدا یفیدلوا شماعالپوط نامزر چیه

 یتکیدلیدا توعد هعاعجا هرکرب كنهتيموق و لوا هنس یعرکپ

 یلایخ وب . [ ۲ ] ردشمهلوس ینکیدتبا لاغتشا ًادج هلراشیا و
 ۳و ر چیه یسوعود اهد ‹« یدوجو AE كرلهتموق

 ا در الرو هد یواقود یییدالوایزادوجو
 -رضاح هحمال < هروک همکیدلبهدبا رطخت » : زرویبروک العاكب
 ثااساکرب طقف .یدلواتحم عوضوم هلئسمو نامزینیدالاشاب هفع ال

 كاسا هل هنحبحر كنلکش هتیموقر هد لکد م1

 فارتعا ندامالقاص چیه كندا زط ینفیدلواشلوا ىئاس
 لب تموق - ردراو لاا ددم هدلاح یه كلکشو . مکجهدبا
 . [۳] « ردقفحم هد یح ههم ا ۷ نامزر چیه

LXXIII, 676 IAS [1] 
 + هتیموق فلت یکیا « نوت رو دزو هدانا هرک اذمو ۱۲

 دوخاب یغیدنالبوط کرلنو هلیتتسانم هلئسم رب طقق « یغیدلوا لخاد

 ردشع | ناب یکیدهمروک سه ینغی دلوروص یر و تكتسدنک

(Hans; 4 56۳, LXVIII..676 ( 

LXX, 393 1۱2تیر 4 56۲۰  . I۰ تلود رب  
 شع ولو رلببس یدج نوما یتادحا مدع ( تراظن ) كانکلبناک
 رلکنا كس شب ( رظان ) یناک تلودر : وش هصاخلاب . ردقحالوا

 . ریلیریو ارل كيب یکیا هنسیئر هتیموق هکوبلاح . ربلآ قلی یسارل

 ۳۹ : : د ےک اک
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 تام ولعم رصتخ و زمکیدر و هدنمح یراود ته وی

 یرلهفیظو دوخای نایالوا یسهفیظو یرادار چیه هدنسارآ

  Eزکجه هما ثح نداماقم ندا قلعت هدر اد لارو .

 یسایس ران وب . ردراو تر ومام ردق هسزودر اره لسفو

 هل االکو ته كراندبا زارحا یتقوموا یرلالوا زاح صور

 .زرویک توکسم یرانو .ردیاراصحتاهتنرلهما اقعتسا هدکلرپ

 . ردلکد كعا فیرعت یراترومأم تلود نعدصقم هکنوح ۱

 زرط هدنسارا اتو كراشیاو یامش فلت كننامدخ مرادا 8
 کیا ر «نوجا رئاود قوحر . زرو هتسیا قعالک | ینماسقا :

 کمرو رکفر هدنقح یسهموع فاصوا كراتحالص هلک
 یر یاتتسا هدیراتلاعف زرطو هدنرهن. : ردکجک یا

E ریوتاق تام E OS 
 ء نوجا راود یک یتراظن فراعم « یراظن هيلع تاموکح

 تلا هدشاشا ینو . زرلسهدما اھ لایق رم ۲

 ما ی ی اص وصخ ن 3
 «ه رګ « هم رح e تدوع و مرا ۰

 PN قهدنرا تالکشت 1 هحنلک هنر اود هسزخو

 یالود ندننجهاعولوا تحم چیه ندرانو اهدر هدرا

 . زریلیهر و تامولعم لصقم اهد زار

 ( Hans., 4 Ser. LXXII 632 ( «یک کیدی د كسار رتسم طی

 ینسهجرد ( رظان ) يناک تلود رب یک ینیدلوا هدنکلبتاک ایجوقسا

 هدكنبناک ایجوقسا . یدریلس هلیدبا ثادحا تباتک رب قجەیالوا زاح

 . رداریل كيب کیا یشاعم
 



 یراظن هبح راخ

 و

 یاکتودر هدنشاب ۳عزمع 0186۵ كن راظن هجراخ

secretary of Stateلکشتهدروص یعسط . ردراو ( رظا )  

 رم وتل راب“ هداکو یک یراسییر راود نوو جا

 نرومأموب . ردا تنواعمیسورداق نرومأمر یک ادهلاراشتسمرب

 0 هدن راظنهحراخ هک -یران واعمراشتسمددعتم«راشتسم رب هنس و ردا

 و راسو ( یه ) نرومأم ق قوحر و - ردحوایراددع

 ماطر هد راظنءنوجحا لیستی اص وصخ هرادا .ردلح ادن "هم دحتسم

 ۱۱۱ 1 اقا رسد رو رادار دراو نامش
 هلا هدنجا تابسانم عطلاب « تراظن ۱[۰] رونولوا مس هروک

 ۱3 ا 0 ارو یمافواسد « هلع هان « ردنا لاغتش

 هدنسارا یراتیحالص . روولو دیاع هراظنو یسهراداو قوس

 هافص تراظلر كيامولسد تالبعسط ربع هن اک نلیدنا فدا

Eقرش -۱ : یدیای جۆر رل هبعش ون ردق هنامزرب نىقاي كب . 

 . یسهبعش برغ - ۲ ؛ ( ایسآ یزک هلبا بوروآ قرش ) یمهبعش
 < ( یرلهطا رک طع رحم و اقشترفآ ییرغ لامش « ایوروا ییرغ )

 ۲ زد هدمایس و نولاژ ۸ نی ) نیسهبمش ایسا و اقا د ۳
 1 اق رف رع و قرش ) Cمروuاھ ٣ یسهبعش سولوسنوف - ء

 :هبساب ) ینهعش 16 قلروماخ شاب - + 4 هبعش یراجم _

 4( رار هدقاروا هنزخ ) هناخبتک - ۷ ؛ ( رددناع اکو یسهفظو

 .هروار نلیرو هنسا راماق ماوع هدنقح رتاود لیویس ) تادهاعم - ۸

 یر ندندمرب . ( ,Com. Papers 1890, 227[لم 1 . زکقاب
 .یرب « نوجا اقترفآ یر ردنا هوالع اهد هبعش ترد هران ول

 < نوجا قرش یاصقا یز « نوجما رلتکلم یهدهباج تی هداق رفآ

 The Foreign Office List : زکقاب . نوجا وتنلرا هدیرب

۹ 



Eتر  

 تم كنس رادمکح ماقم < هدنح را لاو شد وز ۱ ۱ 3

 كياسد .ردب رابع ندنسهعا هرادا هد یراراید ماطرب ی مدیا

 یداز كذوش ابوروآ هدیززوا یعاسفا نایالوا یفرتم كب

 هب ادىم یزرط « هام » هدر ات رک |

 هدنس هحش fiction یراتعا 9 یساس e ردشمراقح ك

 ه ارورپتس اسنا مه <« تاسانم للملا نیب مه هدنسارآ ےک لآ اا

 قدر م «قرالوا یسسیت فوت . ردبا نیسات اک

 یراصعل ندا کلم ی هدهب ام و نایاع ولون ط زد ص هنر 0 9

 تحت یهدافرفا . رونولوا هرادا ندنفرط یتراظن هح رخ و

 . یدیا هلو رصم هصامابو راتکلم قوجر نانولو هداه
 دک ام تچ كحناطاس هک روت وندخ ےدنایرط ی کک

 زلکنار ه دتفشح ی رصم طف . ردا و هرز وا قلوا

 . رلبا هرادا یرومأء و

 اضتقاییهام < یسهرادا كناسانم نالوا هلراتلود ینجا

 : و رتسوک جایتحا هنس هم دبا تباعر هزرطرب یصوصخ قرالوا

 كتسهعس زیلکنا «كمسقر كوو ندىرلشيا كسراظن هبحراخ

 . ردییط یسهعا قلعت ههعفادمو قیقد یالاطم یصوصخ
 .ردیشیالاثماو تنءهروک یرادا قوح زا امناد شار لقد 8

 راز وا و دار «یک یفیدلوا داود هد او 1

 هلیروصقییط هجهداس همیافویصوصخ یرابیسن رب ضعب یلساسا :

 ندنلیق تامرفت کج هلبدیا لح ندهمروو ربخ هتسیسایس سم

 0 كنب رظان هبحراخ یس



 ۵ سر

 ینجا ۰ زلل دما فداصت قوج كب هدننراظن هحراخ هراشیا

 دیلوت مع اتن مخو كب یمظعا مسق كنار ام نالوا هلراتلود

 .ردمزالیسهل دا ضیع هرظان كراو < هلعءاس ..راريليت هدا

 هنک هدراتراظرناس «یرارومآمیمئاد كننراظن هبجراخ « هیلع ءاس

 ۱۱ .دصوضت یسدراداو قوس كراشلا اء هلتسن

 -رومأم یهدراتراظنوا هدنرب كراباب کغاشآ ۰ راراتوط عقومرب

 . ]١[ زفجهمالک | هدنروص لصقم اهد ییرلتیمها هجرد كرل

 ۱ ات ااو تدر رلود ىجا « هقشاب ندو
 ا ككا < هدشهاب فارقت
 ا اعف نلرو تامواجم

 هحراح . ردشلواتداع قعرادب ولو هدنلا كنه زک صتموکح

 قالوق و زوک ر نوجا تلود كرارومام ییدردنوک كنتراظن

 ۱ ازا یدمش هل تیمها یراقدلوا راح هلتفص

 هنیرب كرلنوا كنبراربام هغ هلبرابتعا یتمالپوط تامولعم

 . ردشلوروک یرلکج هلی الوا ماق ةدايزعم

 كنو اک تلود « ییاسانم نالوا هللا فاحا « رانو نوو

 . رار هلقلوا هلو . ردشلوا رحنم هغمالبوط هدنلا ( كرظاب )

 . هدروص ترح نایاش ندلورتنوق ر قص كوتنلراپ « رظاب

 هدوتنلراب . ردمرحم « هداعلا ىلع < ینارامیسامولسد . ردهدازا

 كا كنسورداق نیرومأم « هیفام مم . زكقا ار کز
 e 9 ا اد ناولو هدنشاب
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 كمرو باوج هرالاوس كحلدبا دارا راد هبهبجراخ لئاسم.

 للخ تارا هسراشیا تکلم كنامولعم نلیددا بلط « نوج۲

 او د نورس  یحمامالوا ی
 یروضح هدنساراماق ماوع كس رظاب هحراخح <« قرال وا یمهحش

 اد - رتلکد مزلا "ردق یراروضح تنناسور ناود او

 كح هل ااو و رضاح هدراهساج نوزوا هرظان یا كنسهفظو

 قحا ( رظان ) نیک تود ش . زاها تقو شو ردق
 قوا دام اتا دوج ونان مدنسا راهافرل وي

 هلتهج یکیدتسا مامضنا هاسا وب هدتیعونع یهدنوناق بیرضوا
 رادرول به هننراظن هنجراخ ردق هنشرا ۱۹۰۵ ند ۸۰۸

 ی زاظل ا مدنساراماف ماوع رم ندقک یر نت

 قده یرطاب هجواع ۰ ردشعا ل رشت ر

 ضورمم ردق ال رظاب راس لورو هطنساو اب

 هل ورتنوق تالش ادق را یدک ۶ ندفرط رکید 6 هدهسزاع ولون

 < كفارفلن مهم ره . رلاق ضورعم هدایز ندرارظا رکید
 نهم ندا رادیو لک و شا ۶  لوا ندا رو
 قرالوا هموم هدعاقرب . لدشمهلوس هدیراقون ینکیدتسا باجحما
 زابوتکمو رافارقلت نونول زن ا-یهصوصخت تیمهارب هک ریلی
 یه هدف ۱۱۹ | یلیدبا حلب تیر یه كا هل

The Adventure of a Paper in the : jal [1] 

  Foreign Office: Hammondیسهطبضم كننممات رات .٤01
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 3 راظن تاک

 را

 .كنسراشادقرا یتاارجا یرادا كلرظان هکردقو همسر هرادر

 . نوسلولو ضورعم هدهجردو هلورتنوق
 تیقاح عیسوت ورود هسرافرط هوا کود مر را

 ۱۱ ۱ و لا تام | راجا نسو یتیدالشاب کما
 . ردشمالشاب هغلا لغ ر تفرک ندزو یرلاکلا یهدقازواو

 یتراظن هیجراخ نالبحا « تیرتس غنلوود یسیاقر « هیلعءاس

 - هر اد یراظن تاکلامتسم یهدنفرطرکید كعاقوس ندنرلءرت اد
 هدارو طقف . را كم اردا لاقتسا ج هسرل

 ۵ تساح فازوا و هلتسانم یراظن ناملمتسم

 ۳ ۰ را کا ت ینو . رکج
 ۱۳ ۰ ات راهم , رذکمدنا لاغشا یرلباب ددنتم
 ۱ لا رافتس کیا یاد یرکید « بوسنم هوتلزاب
  رامهراشتسم ترد یاد هدنراظفو ۰ ردراو رومام لیخرب

 .لاغتشا راشتسم یحرب هلا هقوقح لئاسم نونو . روتولوب

 نالوا هلرلهطا قوحر و الارتسوا < اداناق مولا . ردا
 ۱ ۰. دناتاد یخالط راد راشسم یر  هدتاسانم

 ینرغ و قرش یسحنحوا « هللا اهرفا نونج یسحتکیا
 اهدو هلیراشیا راهاخهتسخ و راهناخسح < ترجاهم « ناتسدنه

 n E رولوا لوغشم هلا هقرفتم داوم قوحر رتاس

 هکلمتسم طقف . [۱] رددباع هراشتسم یحدرد یراشیا اه رفا

Colonial Office List, 1907, P. XII [1]ندخراتو ) . 
 . ( ردشم لاي تاليدعت هقشاب هركو ص



 ته

 - ۱۷۱ بس

 نو دلکد یر تیات یمیسه نروص هدنسارا رار وماهو كن راشيا

 ۰ HE ردق هب هحرد رز هرو هنس راتبلها و فوفو یصحش

 هرز وا قلوا aE ییبسانم ۷ فص هلا یراظن اراک له

aتراتح 1 ردراو رر ومام ھاط 9 نوجا ئر نه داری  

 A CS و اا ا ههرادا ۱

 ندا € O ا هب یرادمکح ماقم ۲ راردیا نیعل

 . ردهدقع ولوانمت ندنف رط یراظن تاکلمتسم تاذلاب ر ومام وا

 مرا تان ODS اقا تاب یر
 راد تک را را ناک روید روت

Eیدهاج تحس نلیدا هرادا ندنفرط یتراظن ا  

 قوجر اهد نلیداهرادا ندفرطر اود راس «هقشاب ندرلاکلا
 یراهطا  نشام و یسهطا نام الثع .ردراو رز و و
 نالبالل وق نوحاییامدخ رانف فرص .رتردعباب هنراظن هلخاد

 هنسهطا نوسناسا . راردقحیام هتنراظن نراحت راقحهطا ضعل

 و « هو هاا قرالوا یراتعا سا ۳ کكيمزادا < هحنلک

 ارادا تک تاسراظت اهر هلعماتن ۶ ی

 هرتلکنا تح و مساو اهد ندرانو ندفرط رکید . ردشل ریو
 اهد یسوه ندعو كنسهقاتم ماسقا نونو كنغلروطارپعا

 .ردشم#4 دالادا مدنسارآ راکت «ناتسدنه کر یو لا
 هدنقح رار مبان هتنراظن تاکلمتسم یسا کلمتسم کنوج 8

 هلسهطسا و هن رادا تالکشتر یر اص اش EET راس اللوق

 7 ردلکد لماش هراز نلیدا هرادا ۰: 19



 ی راظن ناتس اش

 هو

 ( تراظن ) هدیراتاتک تلود راس « هنرظا ناتسدنه

 هنسورداف نیرومآمیگ اد هلرلرومأم بوسنم هبوتنلراپ یک یفیدلوا
 ناتسدنه هدر هقشاب ندوب . JE تنواعم ۱ لخاد

 اشعار نوا یمظعا « نوا لقاال كيوب ۰ ردراو یساروش

 كنىرلاضعا اروش [۱] رییس انییعت هلدم هنسنوا یر یه .رولوا

 ء نوحما نیمآت یبرلهما ادب ا ا ناک

 ا نی نالا مد eR ا وقر نداضعا « نوناق

 « اروش و . رالق طرش یرلالوا شماشاب هدناتسدنه هدنفرظ

 «طقف . ردلکد كلام ه هششل هوفر چیه ٠ ردتهر یراشسا

 دوخای هللاهبنجالود كناتسدنه ایه حاصو برح «راشیانوت ون

 نرتسوک مو زا هلاحعتسا دوخاب هتم رح یک یناسانم هلراتا ودیلرب

 كل دیاضرع هاروش راشیا نونو هرزوا قلوا اتتسم لئاسم
 دقم ناز كن :اروش ( رظا ) یاک ت اود « هیفامعم . ردمرال

 . ردهدن روح كمهکید ییاروش هدشیا چاقر زکلای . ردلکد
 ناتسدنه و فرص كنتادراو ناتسدنح یرامهم لا هدالرلنو

 . [۲] رد رلهئسم حارخا یتالبوحش ضارقتسا نوجا

 o یتاک تلود ینتموکح ناتسدنه ء ًاقوقح

 رانو «رانوناق نالیای هدناتسدنهیتح .رلردا افاو هرادا اروش

 رکید ۰ ریاست هل دی | لسسعل هابط رش تابح دق یوا نداضعا ]۱[

 Government :ترلیا :ردد دج ل باق هلئدم هنسسښب رومات

 . 01 10018, 112, 7 ۲0۲۲۰ 1[۷ژهو 6. 5
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ANE E 

 ندنفرط یرادمکح ماقم « هنرزوا هعلاطم یرلکدتا نایمرد

 ار هنلبالوق كنهراخ هلفارغلت <« طقف . یلسانولوا در «

 نانولو هدناتسدنه هدایز اهد ن الا یسهلخاد روما كناتسدنه
  9ندءزتلکنا 4 ردرکشت ناباشو ,رلیدسا تور نف

 هقشاب ندنوب . روئولوا هلخادم زا كب هتیراشیا كرانو «
 رددودح .مدیورنوف كولر هد رزوا یهو 2

 هرهراو هناقوس ی هدنجراخ رادودح كننادراو ناتسدنهالنم

 . موزا هتسهدعاسم كنوتلراپ نوجا راشیا ضعب یک یصص

 هوتنلراپ «هدنفرظ نامزرن نعم « تراظن هدلاوحا راس .ردراو ق

 وتنلراپ < طقف .ردفلکم کمر وتامولعم هدنقح یتسایس یدنک
 یر نود چیه ناه یسهلسو لورتنوف داتعم نوجا

 قیر ندننادراو ناتسدنه یشاعم كسرظان ناتسدنه کنوح

 لها لکشت نامز رب ههرکاذم .دوتنراب نوا ین .
 رک دا عیدو هسلم هدروص مطتنم « یسهجدو ناتسدنه

A ردلکد میاتح کل دا قیدصت ندنفرط وتللراپ « یار 

 نونو نوو ناه یرلشیا كهنس « هتک وات كا هبعامحا

 نوعرو ندقع ولو رضاح هدرلهسلج راثوعم و ییدلیدا ماما
 ر رتک هسلحم ینسهحدو ناتسدنه تفاوت هداربص ر ییدشود .

 راضحا یسهلیسو هرکاذمرب . ردلودج لامر طیب « و اتا و
 نمضت یتوکی كننافراصم و تادراو ناتسدنح هاراماق نوا

  9یتموکح ناتسدنه . رلیا فیلکت یهعا لوق یر رق ر ندیا



EELار  

 رلاضعا ندناقلت یب رایدنک ها یار نایب هدنقح

 لوق هللاح ر رق هرک وص . ربلک هعوقو هرکاذم رب کارا

 نرتسوک یتفعض كنسهظلس وتنلراپ هدیرلهاتسمدنه هتشيا .رون ولوا

 هارلرظال یساراماق ماوع هدننوا كتناس یسهنس۱۸۹۱ : رللاثم

 ۰ یدسا لوف شر هدنهلع یعوسر نوفا. امغر هتفلاخ

 هلو ندو <« كلذک هدنسکیا كنار زح یسەنس ۳

 ا ك اا لوف هسراسرومام ناتسدنه

 کیا ره . یدرو رارقر راد هنکح هلی هليا ۷

 ندکدسا قیفد یناحالصا ناشالرارق و تموکح دەدەم

 یرار ره وو یاب دا هنکیدتسا اطخ كیاراماق ا

  هدهجرد كوص یسالوا هلو كتيعضو . یداعوق هارجا مقوم

 ندنفرط قرص ر هقشاب هدتکلم ر هقشاب هکنوح . ردشر یا
 نمتلباق کا هرادا یعوقر ردق سلم شم شل دنا ی

 . زاما ولوا روصت تئهر چه

 هلا هبنجا لود كنءهرتلکنا ییاروطارپع | رازکلمتسم مظع

 یحر كا ییهرتلکنا J هلقشوص هلاح ر اا نالوا

 ی رل هنبفس تراحم «یرلر و .ردشمراقبح هدهتعقوم تلودر یرح

 هوقر مظعم كنهرتلکنا نوجاهعفادم یبراجابتحا ادع كران وو

 یتیم ازا هد كمما نیمات ی راجابتحا ادع كران وا .ردراو یمه رحم

 هوقر مظعم نوجما هرتلکنا « هیلع ءانس . زامانولوا یقلت هلئسمر

 .ردشێار مهم قوح هلتتسن هراتل ودر اسقم ها كلام هننالایکشآ ه رح



۰ 

 نا

 نوع

 یراظن هرم ی ور كراشیا « هر « هلهجوزمغیدلواشمهلوس هدیراقوت
 .ردراظن هاکی ییدسا هرادا كنار ندا لافتشا اد

 هز هدنقح یتبهام كننمحا هب رحم را هدارو « هیفامعم

 نلیدا متحت هللا رهم كونو « نما .رلیهر و رکفرب شلک ای

 كنه رو نددرول یرح ترد هلا درول یجنرب ء ًارظن هتنامرغ
 قاطر نلیدا داخلا هداروش طقف .ردبا ک ر ندندرول لبو

 یاکبوسنم هوتنلراپ كنمجا ء ینالماعت كهرتاد هللا تاررقم

 ور . [۱] ردشعاشخم ییتفص اضعا هدهساک یاد هلا

 اضعا هدنساراماق ماوع باک بوسنم هوتنلراب « درول لیویس

 ندنساراماق ییا كنوتنلراب نامز یه « هدتققح . راریلسالوا

 < هرزواینیدلیشالک |هدندنمسا تاک یاد .راردیوسنم هر

 . ردهدنجراغ كنساراماق ماوع هلع ءانن « ردرومام رب ییاد
 ۲] رار هلقلوا باا لباق هوتنلراب « هسیا یرادرول هم رح

 .راردلکدهدرومأم یمناد «هفامعم .[۳] راردلخاد هیوتننراپآ دا
 هلطوتس كمالکو ته طقف «هدازا ندتهام یمایس ولرودیه.

 .رازدهدنقوم رومامر هدتعضو یییطرغ رویم هکملیکح رار
 یرلالوا بوسنم هنسهقرف تیک | ثسرادرول هر ندوب

 كرارسیموق یهدنقح یسهرادا كنيرءرئاد هبرحو هرم [۱]

 . دلج ی ۱۹ ۰ ۱۸۹۰ .Com. Papers ۰ یروارب

3-2 Will. IV,, e. 40. § 1 [Y] ۱ 
 ند ۱۸۸٩١ مه ىدا یدرولهبهرح مه دروفسرپ سلراچ درول [۳] 3

 . یدبا ندنساضعا یساراماق ماوع ردق ۰ ۱۸۸۳ ۰۰
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 ییعصو

 و ی كد رول

 ح

۱ ۱ A 

 یسانعم یراکدلیهلدبا ناب هتنرومأموا 2 تو
 قوفو هراشیاو یتسیداع كیانعنع یرادا . ردلامالراقبح 9

 رلنامرف با  Patent.هدنسامزهس اق یلوا و

  e.روت ولوا هجون ام و رثدرول ددعتم ايو ر

 او یرلهنس اق كهفرف یلوا ندهقرف مرگ هوا ادتقا عقوم

 رونولوا نابعت ههفظو ینیع هدرلتاذ شع ولو هدرلعقومو .

 .ینبعیرلاضعا نو و كنتمجا هب رک «ارظن هتم كرانامرف

 .لخاد ههناق اباد « هدنایلعف طقف . راردکلام هرادتقاو ذوف
 .یشراق هو تنل راب ینتیلوئسم كنسهرب اد رحم «درولی 2 ر ناولو

 شع اهدهعرد  zy aSتموکح هنرزوا یمهبص و كدر ول ی

 .كسرلاضعا ن “محملا «نوجا کیدلی هدا لیدب یرلاضعا ن محا

 .كح هام هلدنا هعقادم هددروضح وتنلراب ندنف رط درو یر

 كعد 2 ردا ی ترورض یرلهعا تیقعل ۳ رب

 ,یتیبضو كدرول یجرب « یلعاکت كنتموکح هنیاق هکرویلوا
 تاواعمندنفرط ساخر یراشتسا ءهدنالعف ءیواو شّقلوو

 تیضوو . ردشمراقیج هعقوم یرظان هرحر نروک ۱۸1۵
 و هد كتنرام یمن ۱۸۷۷و هد £ ىس ا نوا ۳

 .ردشع ولواتبش هدهسلکد شل دا ثادحاهلا رارارقناید اذا ا

 ,ندراشیا نوو كير درول یر « ارظن هناررقمو

 یرادا یسهرباد رحم » هک ردهلتروصوو هتشيا . [۱] ردلوئسم

aR Aیرلهرناد شن نه 4  eیروار و . 

Com. Papersدلج ى ۱۹ ۰۱۸۹۰  . 



 بس ۱۱۷۷ تن

 تر كرما رب لوئسم هدایز ندقع ولو بر ا كنمحارب

 ۰ ۹ ) ودر ا ییفص و اروشر ما

 «تتاک بودن هوتلراب دوخای یک هلام هلا درول لیوس

 بوسنمهوتنلراپ یراعقوم كراو . زدرارظان هدهجرد یجنکیا

 لاو را د تاک یاد  رناداعم هتسشو

 ار «یدرول ه رح تردهک و لاح .راردن وسنم هابح

 هتسهرادا كنسهرتاد هب رک. ردکسک و هدیراهننر « هداعلایلع

 كنمجنا طقف . راردبا مدراپ هل راصاصتخاو فوقو یهدکلسم

 . كلام هراتحالص كرتشم « یک رارظان لخادههنماق « یرلاضعا
 یسهس ۲ ۰ هد ی رلتحالاص 9 ردو یراق دل وا

 داما هداروش دان وا فسا یس هنس ۱۸۸۲ و هد ۹٩ ر

 كەر ادهحنج وم رلهمانماظن نداماعا یرلن و وتاررقم نلیدا ۱

 نداضعا . ردشع ولوا مس هدنسا را یرلاضعا نمحنا یرلشیا

 یر 1 لندرلت و و ردا هرادا ییمسهر كيامدخ یر سه

 دل راشبا یسایسلرک « تالیکشتو . رولوالوئسم یشراق هدرول

 هدر ول یر نتت كرلناداموق و رللاریما درک یر

 د یتمدخ یرواشم ىج ر كا MEE ینیع روتر و هللا

 یاسا تاغا ود «یرلهلئسم هسعل یدرول هب رح یر ند

 هل راشیا یا | كناطباض یهدنقوف یسهمر نادناموق « طاضنا

 کراد كناطباضوكراهف اط یدرول ه رحم ینکیا .ردبا لا 8

 . اذک 7

 ۱ یهوکح کلی هرت دکننا

 رلد رول راس



 سس ۱۷۸

 یحنحوا نالوانوجاتهالهمرولورتن وق.رولوا لوغشمهللایسهب رو

 رویو : راقا ه هاخج و هب اریمعل < هرلهاسر یدرو ه رخ

 <« یرلهلئسم هک <« تالش وا « هحنلک هنسدرول ه رخ (كوحوك )

 لیویس . رلبا لافتشا هلا یراشیا روموک و قازرا كناماود

 6 رابای ی راتاروطل وف مزا ول ° ردا هرادا یرلاس لیوس درو

 € PG ه وتنملراب رتلا نولاص ی یضارا ندا باحا

 هبیا باک یکاد . ردلوئسم ندنسهلام زوما كنسهرزباد هرج

 تار اخو قلا و . ریا هرادا یرابناک كنمالقا یسهر اد ه رح

 كرلشيا نامز ییدلک رلاضعا کی هنمجشا . ردلوغشم وا هلا

 . [۱] ردوا هدندیا نیمأت ینماود نداماےغوا هلصیفرب
 هدنشاب كب اعش فات یسهرادا لصا كە رحم 6 صاح

 یجر 6 قو > نمحما ا هنس رلاضعا نمحا ناولو

 هرزوا قلوا لوغشم هلرلهائسم یيدسا هلاوح ینققد كدرول

 کت رند ۱تیاکش اضعب ندنسغاسمزررط كنمحا ۷[۰] ربنالپوط
 ا قلاطتو قفاوت رب یجح ردن ینالکشت ییدمش . ردعقاو

 تسونع ك مهتسس نالوا شدا لوق مولا . [۳] ردیس
 فسأتلاعم « ینالیکشت هر « هقیقایف ۰ روینوروک یک سخت

 هدنقح ییزو تروص دكرلفیا هدنسارا یرلاضعا ینمجنا هرم [۱ ]

 ,.Com. Papers, 1890, XLIV 605 . روار

 یرولاررلرسیموق ه دنقح یسهرادا كن رتاود هسرحو هد رح ۲]

Com. Papers, 1890 XIX. 1. p.9, 

ENCE eg ]۳[ 

E, SC 3 7 0 



- ۱۷۵ 

 لدوم نوحایالبکشت هي رح نایامالاق هدازآ هجردوب ندنادقنت

 ۱ . ردهدقع ولوا اعدا لصتم کج هک مزال قلوا

 هب ال وحم هدایز ندنککنه رحم 1 یالکشت كن راظن هی رح

 قوح 2 هد هم وم راکفا دل رک هد وتنلراب EE 6 شما یعوا

 دانتسا اا یموکح قلخ ..[۱] رد ر و نادم و

 كلن ادنام وقیرکسع هدهدمرتلکن ایک یغیدا وا هد راکت اقا

 1 RD تالکشم هدنص وصخ لات هللا لورتنوق لیوس

 دوه كسک و لا هدهدنن راظن هر ی ییبدل وا هده رخ

 ليام ر نوجما لق احردت هللا كرما یهدوتنلراب یتحالص و

 كب هحلل ارق هدام ون 3 ناسا ماطر طو . دش ورکو

 ینیدب ولو تسانمرب یصحش 3 هلا ES ماتم

 یتلماکع كنتراظن هیرح - ردلخاد هدیسالاق هنادنعم هسرکف

 ىع رلطاتحا هدب ول طرز ودرا مظتنم 6 هب رکسع یاوق [۱ ]

 هرکسع رارکت هدنروهط برح طقف ندا افا ینرلهرکسع تمدخ

 ۷۵0۳۸41 یرتهموتهب « ندسیلیم هلا (ردلخاد هدرلمدا نلسالیرغاح
 هب ودرا مظتنم « ارظن هرایللکوک « سیلیم اود یخ ندرلیللکوک هلبا
 یسهرود میلعت ۱ رب الب وط هلش رط دهعت رب یعطق 3 رمش القاب هدایز اهد

 ندنحراخ ینالارق هرناکنا یر چیه ندهواعم یاوق . رد وزوا اهد

 یسهعفادم تکلم زکلای هدنر دقت البتسا رلیللکوک ء طقف . زامانالبوط
 سیلبم هدااح ييدلسالبناللوق نوچا تهأاظم هب ود را مظتنم ۱۹۲ یاب بز

 هدلخاد درک هرک قوح و شا تمدح ضسع هدننامز برح اعاد

 هدهرلرفس کهدجراخ یک کیدا افا ینسهفیظو نوزبنراغ هدجراخ درک
 . ردینالبکشت یراوس رب لخاد هسیلیم یزنموئهب . ردشمهلبا كارتشا

 یراظن 0
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 ه هحنلک هننامز یه راح عرق . ردشقوص هلاحر ددرتمو یطب
 رانو . یدا داع هناماقم فلت یسهرادا كنودرا « ردق

 هدن راشاب یک یفیداوا شل دیا نیت یا تاسانم یهدنسارآ
 تالکشم عطلاب قرالوا یسهحی كنو . یدقوب هدصا رب كت

 ییدکح گلرکسع هدنساتنا برج .. یدتنا دج تافارسا و
 نوا برح . یدردراح هسزوک كقلخ نهائسم بارطضا

 هراج ر هلیئروص كما ثادحا ( ثراظن ) یتاتک تلود رب
 و یغوح ر دلراشیا ندا قلعت هودرا . یدلنهتسبا قم ولون

 قفارتم هلا تاحالصا وب « زکلای . یدنالبوط هدنلا. كرظاب

 یک یفیدال ای تالیکشت رب کی هدننراظن هیرح هرزوا قلوا
 رص هدیراتیحالص كباداموق شاب هلا( رظاب ) یاک تلود

 ء قلناداموق شاب هدرود وا . [۱] یداع ولوا دیدح هدنروص

SS NMAكن ویسیموقر شل د) لیکشت ه دنقح رلیللکو ک هلا یان  

 هنموم كنودرار مظتنم توق عو يياو 6 هروک هرولار یيدر و

 دی دم یسهرود ملعت هد نوجما یسیکی اه یک د هدلاحر كح هلس هنایاد

 هدنساننا یتوبیغ ككنمسفرب كوو كنودرا مظتنم . رياك مزال كل دا

 تمدح قم آ ودرار مداح هن هیلم هعفادمو رداق هکعا هر ام یورکتا

 ,Com, Papers 1904, 2 لباق هدنسهناس هن رکسع هبروبحم

 تیرثک ۱ كنهيموم راکفا ,XR 175, ۲. 6, و, 11, 5-6
 . یدتبا لوبق انف كب یتسهصو هد رکسع تمدخ یروبمو یبهمیظع

 یسودرا ظفحتسم ر A ی زلتصج رج وام نواق رب هد ۷

 یتساسا كعا هوش یاوق هل روض كمل دا هدعاسم هنلکشت

 ۱ 20۳۳۷ MEE Or 9. 2 یيدها نیمأت

 کا نوجما یخرات كنتراظن هییرح ردق ههرود و [۱]
Military Force of Crown : 6 
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 .لارق نارا كنسیدنک . یدیا ءدنلا 2م رق و ۰
 هل اینایسح ی و ودرا كهحیاا رق یسالوا قودر نوسم

 هتلا یذوف و مکح ی هبرح « هحنشهلر

 ندهحیلارق هد ۱۸۷۰ « هیفاععم . یدسا ب اس یاکما لاخ دا

 لاخدا هنتلا یذوفنو مکح كرظان امام نانو شا
 فسأتل عم ۰ [۱] یدلسهلدبا لاصحتسا هدارا ر كجمدا
 9 كنتراظن هیرح ه رارق و نلیدا ذاحما هداروش

 وسم ناسا ییدسازآ ادار ا ا
 ردشمەمەدا| لح

 كن وتغنی راه درول هدر هنس وص . رایدتساققد یرنشیاو ران وسموق ماطر

 هک ردنویسموق ییدتا تسایر كنوتغ راه درول یمیمكالرانو -
 ۱۳] هدحرابوا . [۲] ردشمر و هدنشرا ۱۸۹۰ یتسطیضم
 تاک هلسهفط و یاهو تراظل یوم ۳ اد هب رح

 ست كدادناموق "شب « Adjutant General یعو نواعم

 هسصاندنلاح 2 رگسع هلتعص و و یدا یطراض هرن رح ناکرا

 یاکرا لو 7 ریدر كم ودرا . یدرویولو لوّئسم یشراق

 ۱۸۷۰ ناو رسا 4 « رارق شلدا ذاشا هداروش [۱ ]
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 نالساب هد ۵ ۱۸٩

 تالب دعت

 بت ۸۲ بس

 Quarter-master General یسموم ۳ ر هاکر ارق یعب -

 یر دم قلی وط > Military Secretary ی BA ب ک

Director of Artilleryتاراختساو شتف تاماکحتسا «  ' 

 یشراق هادناموق شاب لکد یشراف هرظان هد یردم ه رکسع

 هدتسانم هلسهطساو یعوم نواعم هلکنوا . رایدا لوئسم

 یناکرانونرن كننراظن هي رح هدیایرظن « هتشيا . یدرلرون ولو

 شاب هدنسازا رظان هلآ ناکرا اعر هنساعولوب هدتیعم كرظان

 «قلنادناموق شاب .یدرولوروک ییدلسک و كنماقمقلنادناموق
 ندورغود هللا یرادمکح ماقم ندالوا یمهلخادم ككرظا

 هجرکف كنويسموق . یدروییانولو هدتسانم هو رغود
 ۳ یراق ءرظا تاتسانبورتاسش فلتخ مهتسیسوب
 ۱۱ لس یرظا .یدرواشارم اناکما هنرلالوا لوئسم
 یتسهزاح كمايبهدیا روتنهدنسهاس تاعلاطم یراکجهدا نایمزد

 كفلنادناموق شاب < نویسبموق « هیلع ءانب . یدروبهیا نیمأت
 نكر لع كنه اظو كردن ا تحت یتساغلا ا

 :رلالوا لوئسم اصخش یشراق هرظان كلرلنو و ینسهلدا سقت

 هالا شر هدنزرط یراظن هر « یلصاح . یدرولیا هصوت

 . یدرویولو رادفرط

 لاربلهد۱ ۸۹۵ « هرزوا قلوا یحغن زاشاب كناحالصار هل وب

 نامراب لبماق یرتاه رس ناولو یرظا هیرح هدنسهباق
 ی4-]وو درول هتبر .یدتبانیمأت یتسافعتسا كج رک فواقود



 و ی

 < رظاب نوک وا ید ولوانم نادناموق شاب هلدم هنس شب

 تالنکشتررثز تقوا وا توس ان
 تشه هداررصوا ما طقف . یدردلس ینغید ال رمضاح یسهحمال

 « نواذسنال درو :رظان یی .۱] یدسآ طوقب ۳ و
 كماداموق شاب قرا تالیدعت ضعب هدهشال ناب الرضاح

 نیرشت یسهنلس ۱۸۹۵ « تسایس کیو . یدربترا ینتیحالص
 . قیدصت هلا رارق ر نلیدا ذاحا هداروش هد ۲۵ كسها

 تانعش فاتخم هدهرطخم ر نانولوا مظنت ندنسهقرا . یدلیدا
 حاضیا "الصفم راتیحالص ییدتنا شخ كنهمانرارق هتساسور

 شاب لصا « نادناموق شاب هدمهتسس یی و . [۲] یدولوا
 < رادصا یر چا ودرا ءرویدا افا ینسهفظو قلنادناموق

 ءرویر و رارق هدنفح ییزو كنودرا « روهلا شتف یرکسع

 مدرای هنسیدنک هدشیاو . یدرو الرضاح یرتنالپ شطاقوس

 .یدرویولو یر دهه رکسعتاراضتسا هدننلا یرصاهرزواكما

 یدک زنا برا قاهاعوف ساب مدد کش راز یو
 نادناموق شاب یسیرکسع رواشم یر لا كنسرظاب هییرح
 شاب لوا نده دا ضرع هرظاب راهلتسم مهم نونو . یدا

 هارارفو كرلطباض ء طاضنا . یدمزال كمك ندا كنادناموق

 نواعم یراهاثسم یرللدوم كرلامرونموا « یسهیر و ملعت

 نا یر هرک اذمینیدلوا ثحم عوضوم كناحالصاو [۱ ]
 ۲, هسرزوا رلي ۳

Com. Papers, 1896 Ll., 483 ]۲[ 
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 ۱ تا اس ۳

 یسهزاغم یشیکیدرب كوو هطق لوصو . ىدا داع هه یوم

 سمر هاکرارق . یدیش ر لمحتم هادوم ولرود ولرود ردق
 تایل « هلا یحهم كرلناوبح « هلا یسهلئسم قازرا یسمومت

 3 ءیراهعلق یشتفم تاماکحتسا . یدالوغشم هللا تنومهرو هللا

 تح ینتلیه راسدنهم « ردا هظفاح و اشنا . لا « یراهلشق

 > تازیهجتو مزاولیسموم شتفم هاخسج . یدرر دنولو هدراظن

 ۱ یدنک یر نه ندناکراو . یدرلپا لاغتشا هک رادب هر اخیح

NNE۱ . یدر ر دلی ینسەعلاطم هرظاب هدنقح رلشیا  

 هل راشیا تافراصم نو و ۳زوعصهنوا Secretھ†y یجهساح

 هرات ۱۸۹۹ ۰ یدردا قیقدت یتاباسح « رولوا لوغشم

 .ردشلوا دناع اکوا هدیسهرادا كرلهق رافیرکسع ردق ههحنلک

 راهق راف یرکسع هحنجوم رارق ر نلیدا ذاختا هنس وا طقف

 كکلشتفم « یدلیدا طبر هنکلیموم شتفم مزاول و هناخبج
 ات تا ی و تن ی و

 هرطخ ندا بیقعت یرارق . یدنولوا لید کلردم یاونع
 و . یدشع ولوا لیکشت یساروش یتراظن هیرح ر هحنجوم
 ندیجهساحم « ندراراشتسم لا ناسور یرتاود یرکسع سلحم

 ٤ .یدرویدیابکر ندراطباض راسكجەليەلىدىا توعدهاروو

 ۱ ۱۱۱۶ نیکما هرک ادم لا ییساغلس هارظاقئاطو
 رناود هحیلشاب هتیموقو . یدنولوا لیکشت هدیسهتموق ودرار
 كسک ون كنودزا یمهفطو .یدرومدااوتحا یتساسوره رکسع

 « ندکمرو رونار هدنقح راطباط كجهلبدبا میفرت هنناجرد
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 هدنتح لئاسمر اس یجهدا عیدوت كرظان و یرلبلط تاصیصحت

 . یدنرابع ندکعا هعلاطم ناب

 كفلنادناموقشاب «كلکشک دىيا كو و كا ناليأي هدرودون

 دراهتموقیراشتسا هدننراظن هیرح هلا ینالبدعت كن راتحالص

 كنبرب چیه ندربدت ییاو هیفامعم . ردشعا راصحا هسادحا

 فارتعا ینغیدلوا سەما نما یره نوک ندنرایدنک

 ییادحارلهتسم وق یراشتسا 3 هلا تاعفد . رباك مزال كما

 یاهاهدنروص یلهدناف تدمر رانو . ردشمل دبا لسوت هنلوصا

 .ردرلشملوتونواو راشلکهلاح ر زاعالبوطءرکو صندک دا هفیظو

 لید هدنحشرا ۱۹۰۰ هلا ۱۸۹۵ و نشست هد۱۸۹۵ هتشيا

 هتقاعو هدیسهتموق ودرا هلا یساروش یراظن هب رح نان ولوا

 . [۱] ردراشمایعو"

 شاب هحنحوم ییهمارارف اروش که دن رات ۱۸۹

 ضورعمهنادیق دددش ك تیعضو ییدناباستک اكغلنادناموق

 یهلسلوو درول «هرکوص ندقدلوب ماتخ تدم هنسشب ۰ یدلاق

 هرظان ینساسؤر یرباود ینراظن هیرح « هدهرطخر ییدرو "

 هنادیاموق شاب هدنرزوا رلنوا رار هلقعوط لوئسم یشراق

 . یدرو هلوس ینکیدسا لیکشت داضتر تكمرو تراظن قحرب

 060۳0. .یروار كنمجا یهدنقح یالیکتت یراظن هبیرح [۱]
Papers, 1901, XL., 179, Pp. 21 ۰۰یسهبراحم اقیرفآ یبونج <  

 ,.Com: Papers, 1904, XL 1, ص: 42-138. یروارنیجاکهدنتح
` 
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 درر كراو
 رل هحبش



 ات ناو

 ندتحالصو ذوفر یلعفو یدج ییاداموقشاب یسهحی كوب
 ماقمر یلئاونع نطنطم قلنادناموق شاب .یدشلواقشار مورح

 «ءادناموقیهلسل وو درول .یدقو یبلوئسمر یتیقح طقف « ىدا
 هدمدا وب و هدام ولو هدنلا كمدآر كل یراشیاملعتو طاضنا

 یعهبهروک تمدخر یدج كنودرار چیههف دام وا غر

 كن هحلټم ياوق كنادناموُق شاب اب . یدرویلولوب هدنسهملاطم
 اغلا نونو اوو دوا یسهلبتک هلاح یادناموقر یتیقح

 ۱۱ ۱۱ کر مرزول یلوا یرظاب هیر كرنا
 نالکشت كسراظنهبرح ۰ [۱] یدروسدنا رارصا هدنص وصخ

 كلمو نواعم كنادناموقشاب یسهحبش هناکی كنه رطخ ی هدنقح

 ۱۵۰۱ ۰ ردشعا راصحا هنسالوا ذوفو مکح ی ا

 ینو رارق نلیدا ذاحا هداروش هد ٤ كنا نیربشآ یسهنس

 هدننرام۱۹۰۱ كنهلسلوو درول ء زکلای .[۲] یدرویولوما
 ءتاعلاطم ییدتا نام هدقطن ییدتا دارا هدنماراماق رلدرول
 فسا نایاش هدنرلارا هلا نوادسنال درول یرظان هب رح قیاس

 هادم هدنسه رام ام رفا لونج . یدرو تلبيس هب هشفانم ر

 و ام شال رضا ناتج

 نیرومأم لیویس هدننراظن هیرح « هنداحو . [۳] یدرویشیلاج
 ۱۳۳ د كالا جدارا نرومأم یرکسع هلا

Com. Papers. 1901. XXXIX 243 [1] 
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 اب و

 راک ردنا تاسا لوا شمه دا ماظن رو یطقو

 رارومأم صصختم هلا رظان یهدهرئادر كناسانمون « كذک
 هتشاب نوو نونو ندناسانم نالوا یر هداعلالع هدنسارآ

 هاب وب چیه كراتاظن هقشاب . یدلوا تبا هدینیدلوا رو

 .زکجهدبا حاضیا هدیعاشآ ینغجایالواناکما یالود نده هشرب

 ندنرظن هطق تایسایس « یرلطباض اعانود و ودرا « هدتقیقح

 كرومأم ر چیه هقشاب ندرلرظان . راردهدتمضو ر یناتتسا
 لباق هرانوا هدعاق ندا باجا یتسماما ولو هدنساراماق ماوع و

 رارومآم اس اساس تلتناطباض ودر. ۱ ردکد شر ی
 قرالوا یسهحیت یراهملیهدبا افا لورر نالوا عونع نوچا ۳

 یصوصخ تباغ رارکسع ندبالاغشا عقومر كسک و هدنوک . 

 هلقلوا یعیبط ربغ « تیعضوو . راروییدیا باستکا تیعضور ِِ
 رح طقف .اردتونغ نایاش و رم ۸ تتراظن ارش از 8

 ٩ نملرو مکح ینع نوجا .
 | اقیرفا یونج یتیلهاو تیلباق كنتراظن هییرح یسهراحم اقرفا یوج ۳-۳-۳

 2 ت تانس هب رام فاش صعب تر راظن : یدقا 5 ص و رعم هر ا 5 قبص ك 0

 1 ۰ 1 1 ّ ا

 ۷ هقشاب 3 اس نلیدا هدلا ۰ I هاتف وم ك ییاحتماو 101

 یره رح یسهرام عرق هدلاح ره « رار هلقلوا هدراتهج 3

 برج یوسموف تاقشح و ها ه راح : یدروم ال رطاخ ۱

E 6 Anne. c. 12, § 28 ( in the Rev. Sts. it is [1] 
0 6. 41. ٩ 27 ( ۱ 9 



 NAN بد

 یردوجو قلزسقل رضاح ر كوو هدنسهلتسم قازراو یرانالب
 هر ندر كب ه راح ا یرلسس كىو ۰ ید وف هب اده

 [ ع |هد ر لحلف یراوس ([۳ ]ەدە اخنح «([۲ |هدراب وط < ەدە یر

[o|یہ دان اهد . یدرو الاق هک وروک كکسک ارب  > 

 شا دن . رایدیآ هدلاح ر لامجتسا لباق ربع رلبش ضعل

 و ا رل همر وقس وا نالوا سلو وف هرلوب د لوا

 ۱۳ ا ورشا برسر ي : ایدبا یوامو
 ندقدالشاب هنلای رلهمروفیتوا کاخ هدرلهشراف تح . رلیدا

 ۱ .[ ]ید ر دشک هدیهدومهرک وص یشاشا-تاتراظن هل هرک وص

 یسهلضف ندا كنهاخبج نالوا نوجنا راحالس فیفخ

 . كنسه درلکف طابتحا ۰ [۷] یدلک مزال قلا « یدقوزو

 هدرایزو شب هک هدنروصوا . یدشل دبا مظنس اف یراهاکناشن
 .یدرلروی دا تاصا هنعاص سو نایت نوا كفده ندهفاسم

eاطخو هلتهح ییدسا لامعا یجالسوب یر ندرلهنس  
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 كه رام قحا روصق . رولوروک تربح نایاش نونو نونو ی

 ۰ ۱ ىج هام هر و

 یسهفاک كرلاطخ نلیدبا باکترا هدنسهمراحم اشرفآ یونج

 مکع هنکیدلک یرلیا ندنناصق تالیکشت .یهدننراظن هی رح
 E یراضعب كلرلت وب 1 رولوا تلفع رب دو و ثكعا

 دکلمه عا فاشکتا وو ندو هدنفوف همنط اک
 bA هیفامعم ۰ رثبدیا هدتهام كج هلس هدا ی لاح همه ۱

 ا ردراکنا لباق رغ .ینتدلوا لیلد تیافک مدع ر راقلتک اب

 هلدصقم و .ردشع ولوا لی دعل ندشاب یی نراظل یالود ندو

 ك.ویسموف ه یدلبد | لیکشت نویسم وف 7 ی هد ۱ 7

 هتل مقوم ءدنفرظ هس یسنرا ای کا
 . [۳] یدلووق

 هدنالکشت کی نالواشل ای كرهلدا ذاختاەن وم یتراظن هم رحم

 اروشو . ردشع ولوا ثادحا Army Council نیمار وش ودرار 0

 یراظن و نر ی بوسنم ه وتلراب هلا یرظا هب رح

 یدروتدنا ی نداضعا رک ترد و ندنسحهساح

ARE 

Com: Papers, 1904, ۷۱ام 
N E E EE E N 
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 2 هد لطا اض

 یاصق هششت ة وق

۹۵ 

 : یساضعا رس ترد كداروش « نوجا ینیدلوا کت

 یسموگ سر هاکرارق « یعوع نواعم ءیسر هب رح ناکرا

 Ù» Master General of Ordnance یسموعنس ر هاخحو

 و رسع « هحنعنوم رارق ندا اجا هداروش . راردراض

 EY 35 مد رایدتک را e رلاضعا

 هننازیهجت « هنیرازومأم « هلاح «هننالکشت كنودرا کیدتامیدوت
 . رلردلوئسم یشراق هرظا یالود ندراشبا رتاد هتسهظفاح و

 ا ریاوتسع ندلام روما دهسا ثلذک
 . ردما لاغتشا هللا لئاسم هفاک نایالوا یرکسع امام راشتسم

 هلتموم . روروک ینسهفیطو بناک نوجما اروش راشتسم یمناد
 < یسمومع شتفم ودرا « ا ر یک د یا هدكیوت

Eتامولعم هاروش هدنقح رللوصا نلیدىا ذاحا یسهفیظو  

 < یراتیلباق « یرلهیرتو ملعت هلا شتف یرکسع « ندکمرو
 ینلاوحا كناماکحتساو ندكمتا مظنت رونار هدنقح یرلتازیهجت

 یتبحالص كنساروش ودرا « هیفامعم . ردنراع ندکمر دلی
 یشراق هوتنلرابو ه«یرادمکح ماقم هکنوج . رد راشتسا فرص

 ۳ ۰ ی تروص ا نوو كندرادا
۱ 0 

 هدنسهرودحاصرب نوزوا « ودرار یاد هصاخابو ودرارب

  هرلکنهروک دالر نردتسا فاغ هنسیدنک ینتیلباق یهددرح
 ندنسهرام اهرفا ییونج ۰ ردضورعم هنساکله كمشود

SA a 
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 را ی

 ندهئششت ءوق كراطباض هدنسارا تادیقنت نلیدبادرس هرک وص
 تال وئسمر دد احان تاکرح رک هدیواظن هارو ی

 2 ىج رب لا یرامهمهرتسوک ییرا دتفا كىلەر |

 مزال كعا راظتا هتشر هلو هک ولا . [۱] ردشعا لاذشا

 یرلنوایمهنعنع طاضنار یعطق نشهلکر 1 هدرلطباض . یدریلک
 کما مظنت ہلا تیعطقر یرکسع امام یش هدننامز حلص

 ناکما بها هننرلهششت وقر تسبرس كرانودام . ربا قوس 8
 TT هد۱۹۰۱ ءهتشل اف .زاملقارب فاشکنا
 عساو هن افاکشوم تاع كب ودرا یروار كم. هتم وق یو

 . رویبرتسوک ینکیدلیدا هرادا هلیسهطساو یمهتسسس تاملعترب
 .ردنعاسهنساحما كنهششت:وقو كتصخش ندفرطر ه.اتنایلمتلو

 هراحاضیتسانوزوا یربسفت كنماکحهماننایلعت هدندفرط رکید .
 تسووماح كسک وب وز و ,e موزل

 كننویسموق یه راه رف | یونج .[۲ ]رود لاغشا ی رلنامز
 یهدراطباضو روییوق ههنروا ینلانف ینیع رلتداهش ینیدالپوط
 ی EIT یییص كى هد راهرود هر و میلعت كتلها مدع

 نی ینکیدتنا تّنشن ندنرلالریدنولوم عبا هناملعت هناقاکشوم كم
 . [۳] یدروهلا

 . یروار كنویسیموق یهدنقح یسبراحم اقیرفآ یبونج [۱] و
Com: Papers, 1904; XL, 1. 0۰ 02-00 sS 

Com. Papers, 1901, XL, 179, ۰ 9 زگقاب هروارو [Y1 
Com. Papers 1904, . زکفا هسرولار كن هتیموف و ۳ [ 

) XL; 1,0. 52 S6 f 
 رب
4 

E ۷۳ 



 یرلهلر دشش

a 

 ا لو كنو و لباع هلضفو یشراق هکنهروک

 نک نوجما كامل الوا یفالت لباق ردق ترور یادتف هششت

 هاضف كم ا یرکف كركم یدنک دراطباض

 رک E دل راطباض طقف . ردمزال یرلالوا رادهقالع

 .ردلکد هدتهامكج هلسهدبادلل و هقالعر لیقوت هدرانوا هير

 «هدووراه«هد ونا راند |سوهکلطباض «قرالوا همومه دعاقر

 هیر كنراقوجوح كرافص كسك ون ی ینیدلوا هد یعور

 اس تاقا ریش هحیقح ندرلتکم دو وب یرلک دا دنا

 لوقر كجهدا قفاوت هنمارضور كراتکموا . رارونولوا

 هناصح قلیحشوطو ماکحتسا هدجشولوو هرک وص .رارربع یناحتما

 هداب هدتسروهدیاس . ردیراع ندهنس ییا نامز نلیدا رصح

 لوا ندنسهراحم ارفا ییونج یلیصحت كنسراطباض یراوسو

 .ردشلر دنا« هتسرب هک وص . یدرویدناراصحتا ها زکس نوا

 ۱ كرو هرکسع هور ما « كنامزر ردقو

 یمیدل وا یفاکریغ هلس نوجا قمردایوا لیمر یدج هب هب رکسع

 ۱۳ ۱ یاهو فوتورت تکو 6 هدنفقخ + ردراکشا

 1[۰] روناراپ تال ا نوذام یا تاغ هدایز ندکمر دشم

 ۰ .ومخ هسوسلا اكو لنافیلدر
 یسهمرک هنتکم هییرح ناکرا اروم دوخاي یسهم ماودهلصحت

۰ 

 هفحا ندقیحآ یهاغ و هتىم وق یک مت هب رکسع هر |

 ,Com. Papers 1902. ۸ 193. ص. 24 ۰ روسدا بيوصت



۰ 

 ا دس

RES 

 هنالاع یراطباض قیطت هرح نف كمولع هکولاح . ردمزال
 ءنکلاب . رتقمرشک هل تضر لحناد ةتسازا رو

 ۶ یمانف اد ۰ ردفا رع یراراضحا كلبا كرانو هدرا 8
 هطئارش رلکلسم هنالاع یطئارشو لاوحا كنه رکسع تمدخ

 ندکملیهدا دیلوتو عیحشت یهرکف تیلاعف . نمهزکب چیه
 یتیفک كارتشا هنفراصم كع « هقشاب ندنو . راردقازوا كم

 هکر دمهمردقوا فراصم راس نالوا یروبح نوجما طباضر و
  Eی صاح .رداباقربغیسهم رک هب یرکسعكلس كنيلن اقلدر <

 \ o3\AVلک ننتساخلا كل وصا یسارتشا هل اهراب كرلەسر

 هنلاح تالسم ر هدهسشمقیح ندقل وا صوصح فص ر ودرا

 A ردشمهمهرک

 هدازا كنهرحم ندنرایضعب كنالکشم ندا قلعت هودرا

 یوم كب ناپراح هزوک هدنسهلرب دشت كرلطب اض ء نویسیموق [۱ ]

 دیقس نایاش كب هدتسروه دناس هصاماب .ردخمشود هنرح ندرلناع2

 ندقدقح ندرلبمهداقا یرکسع 6 هم رکف كت وسیموق . ردشمر وک ریش

 هدلاحرب تی ونمم نایاش هدچیه یسهیرتو میلعت دل لطب اض جن درک و

 ٤ رارو نولو رمخ ی اما نده رکسع مولع رلنو . روهعا نایرح

 . رلرویمهلسب وزرا رب چیه نوچا قیمعتو قیقدت یرلتف دّلاع هنیراکلسم
 هدافلاقّوف یس رب هصق » یهتسش قرت لک هقاسم ندفرط یکی

 : رویربتک هدوجو <« یدابتعا كلش نلیدا لالخا هللا یسهرود

Com. Papers, X, 3رورغ لوا ندرح هدجراتوا هکلاتحا  

 تادیقنتو قرالوا یسهجیتن لمعلا سکعرب یعیبط كب یشراق هبیرکسع
 . ردشقا ليم هطارفا زار

۱4۴. TD 

۳ 



 كنب رلطب اض هب رحم
 یس هل ر دشسش

8 ۳ 

 .روب هک یرلبا ندنسا ولو كلام هنالیکشت یی ا هد زکلای یسالاق

 لبویس .ردراو یرلتش اف یعسط قوحر یشراقه ودرا كنه رج

 نوا كمنرکوا یه هرادا بالا رب یعوج رب ندرلەسمیک
 . رارددا نظ ردقو تجاح کما فرص نامز رب نوزوا
 هدنراسفت نامز ر يع تلق كما ادناموق «یک ر هکولاح
 هک ردرسرب هنر .ردقوح رلهسمیک نالوا عناق هنر لکچ همهروک
 اکو یتح « رازامقلاق هنساعدا قمالک | ینو رلهسمک هداعلا لع
 رادتقا بایرا هدنده رج كنه رحم . رازعا هرج هل یهمشیراق

 كننامز حلص هرح « هدر . ردنانماتر و نوجا ا هدنلا

 لاح هدنروص یاد رامر . ردضورعم زا اهد هنس رازکلهم

 ا یراق د اد موهسرازعا نرحت اباد ۰ راردهدتلاعف
 كهمانتملعتر مدقو هنافاکشوم ءاعانود «قرالوایسهحبتن كنو

 زا اهد یتسدکلم قلاق ضورعم تارا نارق یهو هو
 . ردا سح

 یرشاتك و هدهدنصوصخ یسهلر دشش كن راطباض ه رحم

 همهتسس سا ناولو هرزوا كل دما كرا نوک و . رولوروک

 . یدبا رصتم كب یرالیصحت یرظن كنراطباض رحم هروک
 ورغود هش شب نوا « راهداف نالوا لخاد هتکلسم هرح

 تكسکا زار ندههس قوحو رو Se اساترب »

 ردق هنس چوا هدزک هد « هرکو ص . یدرلرویلاق هداروا نامزرب

 . ی راتهج یوم كن رلکلسم هدانناوت . یدرلروم دا تمدخ



EEیه ی  

 رور كاس تاک ر
 <« تیام . رلیدبا روح هد جا لصحم دا ى ۱

 . هونغ یا ییا هرزوا كمرو یثاحتما كوص رتاد هرانو

 یرابدنک لوا ندهعا زارحا نسهر ینا مزالم . یدرلرویلک

 « قلزوعالق هداروا . یدزاو رنو هب ومتسروب یا ا س

 مزالم هلتروصو . یدرارنهرکو ا یتلامعتسا لیروطو تخادنا

 زارحا وعود هسراشاب شب یعرکی قحن ا یسهسز كليا

 کز س هش چیه یتهج لیصحت یرظن هدمهتسیسوب .یدریلی هدا
 حم یعاع باسحە هدنتهج تاضایر الثم . یدلکد ن رد ك

 لیدعل ی هدنحراب ۱۸۵۵ ۰ section Conique هده یدراو.

 كمما قیمعت ی رالیصحم 2 راما عوازل ندا رر هدنسهحش

 . یدرویدا هصو ییلصف تخادا نوجا هلط كجه هتسیا"

 كج هرتسوک ج ایتحا هفوقو ه Section ۵ ندو » 9

 : [۱]* یدقعنیاهولوا تم .دنزوس
 ینیدای كلوصا یی نالولوق هتیعص عقوم هدنحش را ۳

 هب رحم نوو سدنهم و r « الوا تالیدعت ىلشاب كا

 ىنا مزالمو ندكمنا غارفا هللاح فنص رب كت یراطباضا
 ندکمر و لیصح ر كرتشم هلدصقم ون هتسه ردق هتسهنر

 یغاج لوبق هنسهیفس میعت ایناتبرب انا . ردشلوا ترابع
 یهدنقح یرلناحتماو یسهلریدشیتب كنبراطباض هیرحت جنک [۱]

 ,Com. Papers. 1901, XLII 627, 0, 15 .یروار كنمجا



 یس تیم وف هعقا دم

Eتک  

 لیدعت ون . ردشلریدنسا هنسارا یراشا چوا نوا « ییا نوا
 و . رارویلیالاق هنس ترد هدتکم وا رداق « هدنسهاس
 «هرکو ص .روینولوا دیما یراکجهشت ینا اهد قرالوا یسهحش

 یا چوا بقاعتم یوا ۰ ردرلکجهدبا تمدخ هنس چوا هدزک د

 ندنو قحن ا . ردراقجالاق هدنومتسروم یا یتلا « هدم ونس رغ
 ۱۱ الو یاب مژالم ۰ رازوناسالوا ىا مزالم هرک وص
 یراطباض هدایب هه رحم هللا راسدنهم ؛رارویقح هزک د یراطباض

 . [۱] رویلیردنوک هرابتکم یصوصخ دنا هنیرایدنک تدم ر
 نوسر وهسر رو رلهحش یا ردقه هدراتهج راس « تاحالصاو

 كج هتاسک و كم یتسهوس یرلهیر هدیروص لم” كرلەداق

 ۰ رو هم وروک هدتیهامر

 .هلوروتوک هیرلیا یتاسیردت یرظن كنه رحم مولع « طقف
 ودرا ینکلسم یدنک نوجما یطباض رحم ر جنک هدهشم

 هه اق .ردراو یراههسو تعرک وا هدایز احد هاتسن هطباض

 هدهسروبمهدنازارحا یتسهسیهداتسا هده رح مولع یطباضە رح ر

 هطق وب هجر کف كطباض قوج رب . رویلوا یییکر ییا تباغ

 . ردمهم اهد قوح

 نوتغس راهدرول یشراقهنسهرادا كنس راتراظن رحم و هیرح

 كخ روطاریع ایر ندرلدیق هحللشاب ییدادرس كننویسموف

 رارطسو ,Com. Papers 1905, ×1, 675 «هرطخم 1
 :یدربیا همسق کیا ینرلطباض هرحم تالیدعتر کی « هرک وصندقدازای
 ۵ . راسدنهمو رلب را هل رابحیک



i 

۱ 

 مدع كدالبر یوم تارا ندنرظن هطَم كارتشا هنسهعفادم

 هدنلا یتراظن كلک و شاب « نویسموق . یدا ییدوجوم

 کیا ره اکو ۰ یدتبا هیصوت ینایکشت یساروش هر و هرحم رب
 یرارواشم كينقه هحیلشاب هللا یراسسر یهدوتنلراپ كىراظن
 قرایوق هلعف عقوم اق یهصوتو ۱[۰] یدراقجالوا لخاد
 ی هدوتنلراپ كنهرحو كنودرا هلا لیکو شاب هدنجما ك هنباق

 لیکشت هتموق ر بک م ندندرول هننزخ یجترب « ندنساسر
 . یدریلب هل دن اقاج |هدیرظان تاکلامتسم هان و هد اجا .یدلیدما

 هاش الهام یا هومن زا وا تا

 جايتحا هنیقعت تسایس رب یعومع راهلئسم وب . یدکجهدا
 هدرا هلم ندباقلعت هننافراصم كنراظن ییاره .یدرلر رتس وک

 راس یهدنلخاد هنساق كنو . یدقجانولوا ضرع « هتیموقو

 ندنسالو وط طضهدنقح یراعاهج | قرف (ندرانمحنا)ندرلهتموق
 ندنسهل دا ظفح كطضو هدنقاروا هزخ كیراظن یاهو

 نوتخس راهدرول هتموقو هک روینوروک هاب وا « هیفامعم .ردب رابع

 دامز ر چیه کنوح . ردشمراقح هشو یدیما كسويسموق

 هییرح یتح ۰ [۲] ردشمل دبا نایب الع هدوتنلراپ یفیداعالبوط
 هسرح و رحم و هراهجدو هصاخاب یتلاعف ثهتیموق یرظا
 .ردشمهلا فارتعا ینکیدتاراصحا هسرلشبا لخاد كس رات راظن

Com. Papers, 1890 , XIX, 1, ۲۰ 0-8 1 

 .Hans., 4 Ser 0261[, 1146, 1147 دروفسرب ساراجدرول [ ۲ ]



 یراظن هلخاد

۱۹۸ 

 0 اب یلومشر كسک و اهد هم وف هح رکف گاف اه 46 ولا

 6 هلع ءان ۱ یدربلک مزال كمما ER a یساس

 سسأت 6/006 000001606 یسهتیموق هعفادمر یکی هد ۳

 كنس رات راظنه رحش و هي رح هتشابند رلاضعا هنس اق هدو .یدیولوا

 لئاسم هحدو زکلاب توق . یدا لخاد هدیرللتم یتراظن
 لوغشم هدهل راشبا لوو اهد قلعتم هب ه رکسع تساس لکد هلا

 هدلا هدد ر وص اد هحش و ا EN ردقح ال وا

 هراداو قحایاعوا هتقاع داتعم هتیموف هسق و ؟ ردیمکج هل دی ا

 زونه یمارو ؟ ردیمقجالوعو هناعرش كتراشیا فراصمو
 ۰ ردلکد مولعم

 همسر راود کد 1 كاج هلب رک ندقفد رظن هدیایو

 رل ردلکد هدتهامرب كحهدىا لوغشم ه یدازوا نوزوا یر

 «هلع ءاس . راردلوغشم هل راشیا یلخاد كنغللارق هرتلکنا یسه

 بت ۱ ین هیفام یو Sg دل کلاب ا و

  N aرکجددا ثحم 1

The Home kGهر اسوتادهعت نون و >  

 ثراو عورد نا وا یس هب ارم یاتم ےک اج ندقدقح

  YÎیرولار نوسیموق که دنقح یس راح اق رفا یبونح .0810

E 1904, XL, 1, p. 135-36 ۶ Hans., 4 Ser. 

GX VIII. 291 
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 صیصخ و عیدو ه هزادا اود دوخایهرلتراظن ر اس .ردهدنتعضو |

 . ردشلر و اکو یراشیا ( تراظن ) تباتک نوو ن
 (تراظن)تاتک ۰ ردهدتهامر طاتحم زار قلاظو 6 هلع ءاس و

 (یاتک) یتراظنهیاخاد «هلیتفصیراو ثانسقاتم مسق كن راشیا
 ندلآرق ..ردیاناقر كناسانم یهدنسارا یسک هللا لارق
 . ردااضما یرظان هیلخاد ینتل | كنغوحر كنادارانالوارداص

 بسانم و لوق وا یرلرضح و لاحضرع نالبزاب هرادمکح

 یب رالاحضرع قوقحهلجزا .رلبا مدقت هلارقیرانوا هسروروک
 ی رلاءدتساهدعاسم هنسارجا تایقعلهدنماع یرادمکح ماقمینعی

 "یعدمشاب نوجا باوج كج هل رو هرانوو رل | یراظن هیلخاد
 سلام ۰ رون ولو دادم و اساسا هلا Attorney General یو

 مکبا ندهد رادا ےک ینا نامو اطا د
 جراخ نه دبادع مرز طف «نایانوا هدنلخ ادینللارق

 تیبات . راررک هنلخاد یتبحالص ٌهریاد كنتراظن هلخاد رار

 « طقف . ردعودوم هسراظن هلخاد هدیرلهائسم نم رج هداعاو

 عیدوت هتنراظن هل تاموکح « هرزوا قلوا هطقرب مهم اهد

 هلخاد هطلس ۳ SN ر شدا ٩

 - نراظل قحر عساو كب ییالود ندوب . ردهدنلا كنىرظاب

 ندو عود یسهطباض و «هقشط این .ردکلامهشتفت و ۱

 یسهطباضكرارب راس .[۱] رونولوب هدنتل ا یلورتنوق ه ورود
AE ETیرتارب نانولو یسهطباض ا  

۷ 
 يا

Oa 



2 SE NEN 

 هنناماظن یدنک تموکح « رار هلقمامل وا مات هنرظان هلخاد

 نوا ییدتا ه دأت سیراب كفراصم هلبطرش كل دیبا تیعس

 ؛ یالکشت كنهلمباض لكنا نون و ی رظان هلخ ادهدهباسوم
 رولو یتاکما كمليهرو صا هدنقح یطاضناو ییازیهجت .

 ناهكناماظن داع ظ0عمایوط هراورابو هرلی واق « هقشاب ندو
 كل دا ضرع هن وصت رظن كسرظا هیلخاد « یسهفاک ناه

 .[۱]ریلسهدنا هصوت هیرادمکحماقم یدر كراون . ردمزال

 یراموکح تیانج كرک یمسقر كنبذوفنو مکح داع ههطباض
 .ردناقلعل هتراسلحم ورابو :یتواقلرک هراهاخیسح ىلم نوجا

 هطباض ) ام اب لقلیا و یر Recorders ۳ ردروفور

CENEتاسقعتیمومع . رابا لزعو نیست یرظا هلخاد  
 هلخاد ەدD irector of Public Prosecution ی راروتک رد

 قلعتم هفراصم هدهئازج تاسقعت یک ییدتا نت یرظا
 م یراقاحوا ندعم « راهقرباف < رابي رظان_هدیراهماننالعت
 لناج ییناج « یراهیلم رشت « قاشوخرس یناع « راقلرانم
 یهدنشح هقرفتم داوم راسو هقالفا داوم ء یل هلم ے رشت

 ا اا انوا

 یو الا راشتسمز نوسنم هلوتنلاراپ هبرظا هیلخاد
 ۱ دنا ااو . راودیدکعا تنواعم رارومام یماد

On Public Health,12 Ed., 443, 1169, 1341: Glen[ 1] 
 قح قوقح و یانح رب دودحم هدوراب ر دوخاب هدررش رب 1

 ح . مجرتم - . عاحرب نانولو یساضق



 س ۲۰۱ —

 یسهطباض تخار « یویسموق راهناخسبحر « راشتسم
 یرلشتفمهطباض «یراقاح واندعم «رلهه ر اف قوحر ویویسموق
 : ردراو اه راسو

 ندموعشیاسا ( یتراظن )یاتک هیلخاد «کرولوروک
 هایم ناب و هعنسهطق اورو راز هلفلوا لوس هما 8

 کهدنراشیا هطباض هکنوج . ردلکد یتراظن هبلخادرب مات هروک
 .ردراو یسامتز | كم هللاهلمتاموکح هسرللبدما اننتسا یتیحالص

 قلعت هراتراظن فلت امق یسهقیظو تراظن هراشیا لیق و
 .ردشع الپوط هدنلا كن رظان هلحم تاموکح هحیلشاب ءر ار هلک

 هننرظان هیلدعرب (یرظان) یاک یراشیا هیلخاد ندفرط رکید
 قوقح كنرادمکح ماقم . روروک هدیئاظو ضعب صاخ

 . زکجهدا تدوع هثحشو هدارص زمکیدتنا تحم ندنرارواشم

 .رون ولوا شحم هنیرزوا ینیلکت كنسرظان هلخادرلوفع یصوصخ
 اح ییهیسایس تیمها رب كونو ( 80020 ) یتراظن عفا
 نیوتن هوتلراپ ود ندوم ر دما قلت یک یا
 . ردا Eun یر ندراظن چاق ر نایالوا كلام ۱ راشتسمر

 ناروا ۶ همتون ییا )ا توف ۶ رد هی ی

 "یضارا طقف . ردشل دبا هلاوح هتیهر تک ندنرارسموق

 یرلنوو قمریا ندفراصم نلیدما «هیمسر "ینابم یتادراو هیربم
 راتیحالصو هلدصقم قوص هتل یلورتنوقرب مان اهد كنوتتلراپ

 هی ربم كالماو نامروا ۰ رایدلیدبا قیرفت ند رکیدکی هد ۴



 یراظن تراک

HEEار و  

 تیهامر . یدنولوا لیکشت تشیهرب یاد ندنرلرمسموق یادراو

 . یدما هدا تحت كنهسزخ تیهوم نایالوا زراح ییهیسایس
 ا اشنا كیا رانو كرايارس <« كراقرا

 یاابم قوحر هدرودوا « هدتققح . یدنولوا ثادحا یتراظن
 دناع هراتراظن ندا لانشا یرلنوا یسهفظو ققاب ههیمسر

 ناه ناه یهفیظوو رانوناق ماطر ء هرک وص < طقف . ىدا

 فرص « تراظن و < زکلای . یدقار هننراظن هعفات ًارصحنم
 ۰ ردقازوا ندقلوا لقتسم همام « ار هغلابم مظع ییدتا

 ۱ توحا تااعنا شهر و رازق هدوتنراب هکنوح
 رظن كتراظن هلام هوا . ردهدشروحم قلا یتسهدعاسم

 هدهعتر چیه نوجایساشنا همسر ینا ندهعا ضرع هل وصت
 ۱ رومام ياد هداملالع كننواظنهمفاب ًاتاذ .[۱]سهشیرک

 ۱۰۰۲۱۲۱ ا ن یراظن هلام ته

 ر مهم سکعلاب هسیا 800۲۵ 0۶ ۲۳2۵0 یتراظن تراجت
 ۱۳ را ها هاو . ربا لاغشا مقوم

 ااو < ا مرا ر ولود و نوزوا ییراظن

 ,Com. Papers 1902, یروار كنمجا هلم ٌهعفادم [۱ ]

5 0 ,13 ,۷1 
14-10 ۷16 CA, هو 10, 1/۷1 

 30870 زمغیدنولو نیقشیلا هیهجرت هد « یراظن هعفان » ["]
 هيد یراظن تاافنا هجهداس ارظن هتاحاضیاو ینربعت ۵۱ ۳۵۲۵

 ۱ . مجرتم - روینوروک یک قجالوا ورغود اهد كنا هجرت



 تك ایت یو و

 ی راتیحالص قوحر مهم ردق ثكحهدىا تیک هیات ر هنشاب 3

 هب د دعاق تحس ندنفرط تلود كعيانص « رار هلقلواشعا ف

 هدنسهاس لاق نالو دوجو هدرانامز كو هدلو يافا 8

 كنراظن <« لاو . ردشلوا لئان هراتحالص ماطر يب ی 8
 تراجت زکلای تراظن . ردشمهلا میسو لصتم یتالاغتشا راد

 هصاخابو یرلیحع دراي یلشاب كا كنراج <« زعا لاغتشا هللراشیا

 فا رهن یدمش هاش . رولوا لوغشم هدهلا ییانص تایل 1

A, 

 ل

NS 

 و

 بس

 ندو صعود هدینراظن تراحم < 0 هر اد چوا زمکجەدا 9

 هلراهسّوم یصوصخ ضعب . نمروک یشیا هرادا رب هورود
 رلهدعاق رداد هرلن و « ردا تراظن هنس رلتلاعف هلراتموکح یلحم 1

 ر تراظل . را E تح ینسارجاو قیطت كنوناقو رایوق " 3 ۱

 هدییحالص راد هقدلوتوط لوئسم ندنسارجا كرانوناق قوح و
 . ردشمهاشبنک شاوای شاو
 هصالخ یا هجور « هدهبموع تروص « ییئاظو كنه رتادوب 3

 تاثیشت زاح یتیهامرب یعومح «قمالپوط تامولعم : ریایہلیدبا
 : كمر واتس ودام هدابوو كما شته « لیحست یاکرحو

 ًادانتسا هتیحالص یکیدتبا شخم كنوناق نام رر ہرک ضعب طقف .
 کا ا اس ندعو تفل یاد هش و 9 ۱

 یار ر هدراتراظن راس هدنناصوصخ تراجت و كما نو قمالبوط یراقیتسیناتسیا قلعتم هنراجت یحراخو یلخاد هدمسق یجنر ۰ رویلوا قیشبراق همراق یسهلئسم فنصت هایسح قلوا
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 یعاسم « كیراظن و . ردلخاد یرلهفظو كم ر و یراشتسا

 .ردمزال كم اهوالع هران و هدقّلاظو یيدتا اها هاتفص ییراظن

 تامولعمر اس كجهدما رادهقالع ینفنص هلمعو یرنترجا یعاسم

 هکر دیالود ندو . رالرضاح تراظن و هدیراقنس اتسیا

 ۱ Ns ردنا هلخادم هلتفص ییماع فالتار هدنساعزانم یعاسم

 لیحست رب و E رابا نییعآ رایحنم ناب یی

 <« كما ظفح یتسهوع كرلوط واو تله هل رابتعا قلوا یعاقم

 یدق كرلهقراف تمالع « كمهلا لیحست ی رلک ارتشا هامرمس

 ی قمر دوو رتفدر راد ه ام هرات قع وط

 ا اک تراجت یئاظوکهدنصوصخ شتف ور ات

 ی راتازیهحشو یراهف اط ء یرانادناموق ء یراباعیتسا هجرد

 , ناولو هدلاح ر قجهاماقح د . ردا راصحا هققح

 رانامل . ردكلام هنقح كمتا غنم ندرفس ینسهفاک كنتافس

 قهدنقح یسلدهلشیا كرارفودنمش و یتراظن قح یکەدىرزوا

 .[۱] ردنهنسهلج فّاظو ینیع هدیساقاب هنتیفک تیاعر هرانوناق
 کوا هدقع اي تاقشح RG یرحمو یرلاضف رفودنمش

 رفودنمش « هرزوا قلوا لاثم هف اظو عو كوص و . ردداع

 ندنفرط یتراظن تراجت قحا تكنيرلهمانناملعت یرلایناموق
 ۰ ردیفاک كمهلوس یراقدلوا ربتعم هلیطرش كحل دبا قیدصت

 « قیحالص نح كننافالتخا رفودنمش « هدنشرات ۱۸۷۳ [۱]

 . ردشل رو هننوسیموق لاناقو رفودنمش نالوا تهر لدغ
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 قیدکلا و یزات اوه «وس کب « یسینأت درر و 8
38 

E 

 هدنقح یساشلا رفودنمش یلطخ رادو یاومار « ییاهیزو 3

 یلطخ راد هدب العف رلرفودنمش یلطخ a ردا لکشت ۱ 3

 ندرلت وا اف وّهح ی هاقل وا قیره لاق ربع ندرلیاومار

 ارجا هدنلح یلورتنوف و ییراظن تراحم . راردیلفرف قوح
 هرک وص ندنجازمتسا لرارادهقالع نوتو و ندناقیقد نلیدنا ا

 وتنلراپ هرکو ص . ردا نیمات هلرلهمانماظن تقوم یتیدالرضاح -
 وتلرا یعدتسم « هیفام عم وا لود یرلهمانماظن وب

 تراجم كرەدبا تعجام هلوصا نوناق ر یصوصخ هدنروضح

 ۔هتسیا قلوتروق ندلورتنوق هوضود ندورضود كنراظن .
 IO ELS یو همانماظن J تقوم هد صحا لوا ‹« هسرو 1 3

 ۰ ردزوحوا كب همان هدعاسم تفومو ° زکلا ۰ ردلکد روج 39

 تراجم هدهسلیدالسوت هنقرط قلر دابنونات یضوصخ ء اد 8
 یتتقدرظن ثكسرلرومام اراماقو قرارا قرق یلق هدوناق یراظن ۱ 3

 بلج هرهطق ندا فارحتا ندرابسنر یعوع كرلنونا

 یسهجیقت كنو ۰ [۲] ريشیلاح کما ذوفن یارجا كرهدیا
 یللطخ راد رل همان هدعاسم تقوم نوچا رلرفودنمش لطخ راد ۹-1 9

 قیدصت ندنفرط ییراظنتراجنو ریلیریو ندنفرط یویسیموقرلرفودنمش
 59-60 VIG ا لسعت رظال ی رلاضعا كن وسیموقو 3 روولوا

ce. 48: 1 Edw. 11, 36 _ 
Rep. of Com. on Municipal Trading, Com. [YJ] 33 

Papers, 1900, ۷]! 183 

: oz. 
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 هل تاموکح

 ی راظن

LE E ENE 

 ذوفر یتقح هدرزواتاثشتو نوو یراظن تراجم «قرالوا

 ردلکد قلطم ء و طقف . رولوا یحاص .

 ,ردشل دبا لاخداهنتحالص ءرت اذكنتراظن تراجتهدراسالفا
 < هرزوا قلوا اتتسم یرلهلتسم قوقح ناولو دیاع هراهمکحم

 ۱ سرو رخ لجأ < راشتفم یراظنا تراجم

 .رولوا لوغشم هل راشیا هیفصت نون و كج هلک هعوقو هایسهطسا و
 لا هتسراشبا هرادا «یرغود ندورغود كنراظن « تیاه

 هدهنراشیا رلار دناماش « رارانف : رلک یئاظو ناشالقاب قوج

 7۳1010۲ نالوا تیعج ر شما لکشت رانو . راقاب تراظنو
 تراحم یرلهلام روما هدهسراریلیدبا هرادا ندنفرط ۵

 . ردداع هتنراظن

 هدو کا .ردق هسرود Reform Bill ینو ناق تاحالاصا

 رهشو یراک اح حلص هحیلشاب راشیا ندبا قلعت ههلحم عفام
 یرلتیحالص و رادتفاكرلن وب .یدرو ولواتیّور ندنفرطیرارواشم

 ماطر نالا هتلا هدعاقر هنافاکشوم یرابش فاتخم قوحر

 | تم یرلتلاعف ككرارومآمو .. یدرویدبا دانتسا هرلنوناق

 هکنوح ۰ یا هدکعا راجا هتسهراد یزاهقظو یدنک
 اح دق ات هجرد نوناق كتکر ح یراقدا

 رنو ء ندفرط رکید . رایدا كلام هنقح كمليهر و ارت

 . یدراروینولو هدازا ندلورتنوق یرادا ولرودیه ناه نامه
 لو و كلبا همهتسسو هاسروص ییدعت ككنس و اقرلریقفهد ۳
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 ینلوصا هربخ روما تالیدعت یہ . یدلوا شم ر دنا هرض

 قم وطهدنراظن تحت یراتموکحیلح هلدصقمو وروییدبا حالصا

 كرار سیموق کی ۰ یدرویبرتک هدوجو نویسبموق ر هرزوا
 تقلا سح یشراق هنرلیدنک یرادتقاو تلاقو یتاتمومنع

 ی راتسایسنوجما یرلکدمهداعقوم ذخا هدوتنلراپ .یدتادیلوت

 . رایدلم هر دتشيا هلقلروز ك یراسس هدنصوصخ هعفادم
 مور ندلثعر هدنساراماق ماوع هیمسر هرادر « وهژاب یتح

 یرلنو نوا تالا ینکجشود هنجشا زج ردقه هسرونولوب

 یوناق راریقف هد۱۸۷5 نوسموق .[۱] ریرتسوک قرالوا لاثم
Pour Law Board ungیدلیدبا لیدعت 0 یعا  

 هرک وص ندځراتوا . یدل یر و هتسایر تحت كرظانر لوئسمو

 تح « هیفامعم : ردشل دا عیسوت هلراتروص فاتح یلاظو

 هننراظنهیاخاد راتیحالص ماطر دناع هراتموکح یو ههموع

 یمظعاممق كران و هد۱۸۷۱ «تیام .یدشل رو هصاخ یاروشو
 هلح تاموکح نمجناو یدنولوا كرت هتتمجنا یتوناق رلربقف وب
 . یدلا ىا Local Government Board یسهتموق

 نرد هدنتیهام الع تموکح كهرتلکنا رانوناقوب

 را رادتقادوجوم ندیکسا «ندفرطر .یدربتک هلوصح لوح رب
 رکو (ققوص هر اظت تل تام وز رخ تموکج ااا

 هدنسهر اد لوصا ینئاظو یی ناغود ندجابتحا یرصع ندفرط,

  Boglish Const, ۱1ر ¢ yعبط 6 ۳۰۲۲۸



 دا

 یراظن تعارز

ERاب از را  

 یرادودح یوناق - «هلروص قمر دنولو علا هلورتنوقرب یعطق

 تیراتمدق - نانولو لقتسم ندهرادارب قوفام طقف «نالوا

 کک راش كوو هصاخ ابو ىنرو ام ىلەنىرب یگژءر هرادا

Eندا لاخدا هتل | یتاصور مساو كب كتلود یر  

 هدنراتکلم راس كناپوروا «تیعباتو .یدلیدا هماقامهتسسرب
 لتدش ردق یهدرلاروا . ردلکد یشر ندنننج تیعلا دوجوم

 ی هدرصعیحس ۸ کیو کا دف راهطش ضعب طق .زاماب ولوادع

 . رشالقای هنمهتسس ایوروا هدایز ندنمهتسس

 یک یراشیا وص « تاریونت ء تایلق « فراعم « هطباض
 ۳۳ رشد انا دارن نما قلعت هاصوصخ

 ا ا هل تاموکش اما خالص لورتنوق
 هل ییحالص كتراظنو  هلعءاننو هل تاموکح هدغاشآ
 کم ادادعت یئاظو وا هدارو هلتهج زمکجهدا تدوع " الصفم

 مانتساهدنوب هک زکجه لوس یتج ردقوش زکلای . ردقو تجاح
 ,یرلساح « یرلرومأم هدقوح ر . ردراو راثتسم نواعم ش

 هلع ءاسو یراشیا یرکف كنراظن و . رددوجوم یرلشدفمو

 رار هلقلوا قوح یددع كس رارومأم یگاد هدهحرد كسک وب

 .زل دایقلت هرتادر هدهجردیشر نراظنو ندرظنهطق یسایس

 08۲0 هسراظن تعارز ندرانوسموق فلتحم <« »۹

Agricultureكەر ادر یی نوح ایسرادالراشیا ندا لاقتنا ۶  

 «تراظنو ء«هقبتل ای .رونوروک یک یدلکد یثر مزلا ا



 نت ر

 ۱ یه وه مب ثحجهرتسوک موز هراشتسمر بوسنم هب وتنمل راپ

 كراشعا ٤ فئاظو ییدتا ثراوت ندرلنویسموق یسا . ردلکد

 نایدیافرصت ["] ًاداتسا ۰ تموط0ا4 دلوه وقرب «ییدس
 لوح وک < یدس كرلاع ص دیاع هراهحان « نا كذضارا

 باح ا دودح و یسا ربا هجراپ هجراپ كنيضارا هرایحتفیج
 لوغشم هلراشیا یک یحالصا كنضارا هاسهطساو كالما

 قلاب . ردقمر دلاق یرلکیک وروق ندرلالرا مدق قرالوا

 ضاصا هدااوح « قیوشت یعارز « تراظن هراز نالو وط

 .ردیدنش اظو هح كىراظن هدكمهمر و نادم هسامقح هب راس

 ك: هرشح رض» نلیئد ودارولوق « قمر دقاط قلزبغا هرلکیوک
 . ردکلام یراظن تعارز هدهنقح كعا سما ینفالتا

 هرات راظن نو و < Board ۵ ینراظنقراعم

 ندشابیب هلیئروص یرشکت كنقناظو « هدتقيقح طقف .ردیحنک كا
 .زدلکد یشرت هقشاب ندا صاخ یاروشرب ین دا لکتت

 نایاش هدنسسأت ت و هتشاب ندنلکشت قرالوا نمجنار یلایخ

 . ردتعسو كتحالصو ذوف نلیر و هتموکح هطقن نالوا تقد

 انتعا لاک ینفاظوو یتالیکشت كننتراظن فراعم یکی « نوناق
 یراشتسا یجهروک بسانم هتموکح هدر كجهدبا نیت هل

 هنر مسموق هبربخ روما ردق هامزواو كم الیکشت یراهتیموق
 ندنفرط یرومآمیسهمکح كنسيدنفا هدلکد هوباطو تحرب_ [*]

 فرصت یرب ندعدق ًادانتسا هب هقدصم ةخسن رب شنراقیج ندلحس

 . حریم - . یضارا نلیدیا

 کر یتموکح فان هرتلکننا

 یراظن فراعم



 و

Charity Commissionnersع ودومهسرااظن تعارز دوخاپ . 

 یردق كمهلا رود هتنراظن فراعم ی رلکدهتسیا ندرلتیحالص

 او هاراتخالصو ۱ ردشمر و

 ۱۱ لایت هل ا .ازوش لکرا ی۷ كتسوتسخا

 ندنفرط رلهبسّوم راس لوغشم هلا تاسیردو رلنونفلاراد

 اا وا ىلا نک نم ندرالتم سل دما با ا

 ۱۱۱۲۱ رز ایام فراشمدشاشا انا لیکشت

 نون نالا تاصیصخ ندنفرط تموکح «كنراظن كليدميش

 یسهماننوناق هيرو لیصحت یناسیردت قجالیباب هدرلتیکم
Education Codeهلرلهمانناملعت لصقم فورعم هدتل ایمان  

 < هنیرزوا یرالط « یراکم یصوصخ « [۷] ینکیدتبا سما
 هلا یسهزوم یتلجهطبرخو یزولوئهژ « [۳] ینکیدهلا شتف
 كممال ا ر ادا ی رهژوم نرغ لام ونوتخسنک توس
 ۱ 1 ردفاک

62۰63 ۷:6, 6. 33, 88 1-4 [1] 
 ِِك هقشاب ی یرامکم هبرشو هبیرح « رزوسو عیطل اب ۳۳1

 . ردذلکد قیبطت .لباق 1 نلیدا هرادا ندنفرط

 . یرب چیه كرایش نمکیدهلوس راد هب هیلحم E هدارو [۳]

 . ریلک مزال قماع ووا ینفیدالوا قیبطت لباق هیایچوقسا هلبا ادنالربا
 .ردراو انشتسارب هدهدنقح ریاشوم تنوم هلبایساکلا لاغ هقشاب ندنو

 شلاب هدنخرات ۱۸۸۹ هدنقج تاسیردت هتروا هدنساکلا لاغ هکنوح
 باع ۱ ندنفرط هيلع تموکح یرلبتکم هتروا كناروا هحنبحوم نوناقرب

 ۱ . روولوا شیتفت ندنفرط هتیموقرب یصوصخ شلدا



۱ Eh DAE 

 ی راظن هتسود  > Post Officeیراظا هتسو ندى رظن هطه هلم تموکح

 هدنتلا یا كرظان رب « هرکرب ۰ ردبا افا هفیظو رب هتفیج
 «هرک وص .ردهرادا ٌءرتادر كوو ناراقح هشاب ینشتر مظع

 ینالصاح اص ربع هکنوح . ردا لیکشت تادراو جسم 5

 .:یاهراص را وط, شرت وداد ا رک تسادزاو یللارف رک

 ندو . رولوا ملا هنر هدنوا قحا كنهمومع تافراصم هسا

 ندا یلورتنوقرب یقیص كب ك.هنزخ تراظنو هک ردیالود

 هسالنوا هلو . ردشلاق لالقتسا زا كب دن 4 مدت

 یهار لوو Postmaster General ظا و یدا

 ینلرظان هتسو « یر ندنحرا ۱۸۳۷ ۰. یدروولو زاح
 AT ول بردم هوا اد نا ۱

 ندنساضعا یساراماق ماوع ,یرظان هتسو ردق هب هحنلک هرات
 هدننراظن هتسو ًافداصت « هرکوص ندحرات وا ۰ یدزامالوا

 هدنساراماق ماوع یتراظن هتسو هدربدقتوب . ردشلوروک درولر

 .یدردا لس Financial Secretary یسحهساح كەن زخ

 ردا ییرعت هن افاکشوم یش اظو كس رظاب هتسود <« نواق

 هدهسیا كلام هه همان املعت نوحمایامدخ هتسو « رظاب

 BRETT NSE ا
 ینالود ندو . ردروز تاغ یمهملیهدا ارجا تاحالصا

 هتسو و یراهف رعت هتسو « الم . ررک هنلا یلورتنوف ۳

 هسرارون ولو شمه ارره های وناقر كوتنلراپ یرلت رج |هیله



 ۱ کک ۲۱۲ —

 یمهعیام ایو یتخورفیضارا . رون ولوا ضرع هشدصت كنه زخ

 هللروص ینبع هدهدنقح یرازایتما كاننامدخ نوفلتو فارغلت هلا

 داصتقا فارغلت و هتسو « راتسو ادام . ردهدکل دا و

 هدرلن ون هیفامعم . رتردعلاب ههدعاق یییع هدیرانادزح فرصتو

 «یلصاح .ردهدقماملشالک | كى یسهقالع هحرد كتل ود تادراو

 كوو یرظان هتسوب » : [۱] یک یکیدید كنوسنا مایلبو ریس
 ۱۳۰ دو نفر ا ندنروفا رده ترا تتعتر
 ۳۰۰ هد ینمت كي روما قوح كب یرادقم هدنلخاد

 . [۷] «۰ ردراو رادتقاو تیحالص زا كب هدنلا هسریلیدبا

 كنسرارومأم . ردق وح كب هک زسهمشچیه یراشیا كن راظنوب

 تاک a ردنقاب هک زو ییا یرادقم

 ندنسهداتعم ةفبظو نالوا ترابع ندکمنا لق تسو ادنامو

 هرادا هد یراق دن أاص فرصت یراظن هتسوب هدو A < هقشاب

 نوبلم شب نوا اسرق تاعیدو نالو عوقو هرااروب هک ردا

 هدیراصحتا فارغلت رانوناق . ردهدقلوا غلاب هتساربل زیلکنا

Law and Custom of The Constitution [1 ]یج۲ »>  

 Loi et pratique Constitutionnelles را ( ۱۸ « بلح
 ( مرام - ردشم دبا هجرت هنهحزسنارف هدنتل ۲ ییا

 یرلاضعا هني اق تدمللبخ ه٥ رکو صند ۱۸:۸ هکر دتقدنایاش [۲]

 هکر دیالودندنون 1 رد دیا فدا ارا هن رظان هتسون نا و

 > هیفامعم . ردشمهمهدیا باستکا ینذوفنو مکح یرظان هني اقر قیقح

 .راردهدقع ولو لخاد هب هنیاق امظتنم یرلرظان هتسو یر ند ۲



۳ 

 راصحتا و هروک هناربسفت نالو عوقو ۰ ردراشمر و هت راظنو
 تاتموکح اغا ینلدهلشبا كفار « طف . رام مد ی

 تقوم 4 یراها کا وسمات نوفلت مدل یا تا

 یلحم ردق ههجرد ر یتحو هراایناموق یصوصخ <« هلرلهدعاسم
 هارلتدم « تراظن هدرانامز وص ركل . ردشل رو هراتموکح
 .ردشمهللا منع کم انامأت یسیدنک یار اون نوت و هدنماتخ



 هدایزلا ىنسايانم كنتم وكح زملکن او یمهمالا كرل هر اد نوت وب

ESهدسام هللا تموکح رتاود نولو « هسزخ ا  

 یزک مم نبا افا یلورتنوق هلامر یمناد هدنرارزواو نانولوب
 هعوقو هلروصه كنو طقف . ر ربتک هدوجنو ه رادا هر اد 9

 لصان كنهراب رحنا تلود لوا ندا قیقدت ینکیدلک

 . راباباجما دا حاضیا یفیدقج لصان ندرلارواو ینکیدرک

 نوجا تافراصم هلیسهطساو تاصیصح و دا دلرلوک رو

 . ردقجالبنالک | هداب ی ۱2 یلور كنوتللراپ هدنساطعا هدعاسم

 کما فرص یناصصخو هنمالب وط یرلوک ر وو زکلاب هدارو رب

 ۱[۰] زغحالوا لوغشم هللا همزناقم ندا تمدخ

 هننافرعت لمکم تیاغ كنهیلام لوصا نالوا یراج موبلا ۱ ]
Legislative Methods and J Sir Courtney Ilbert 

  ۴8انرنده  هفص  » ۲۹۹-۲۸٤روولوا فداصت .



۳ ANO L 

 تلونوموق  " [ Common Wealthردقهب هحنلک هنرودآ

 هدوا . یدرلیرو هلارق رلوک ریو « قرالوا هیمومع ۀدعاقرب
 .یدرد | صیصخ هساحاتحا كتموكح یر به یادراو

 كاهموم تادراو وتنلراپ « هرکو ص ندلراش یحنکیا « طقف

 ۱۵۸۸ ۰ یدالشاب کمنا صیصخ ههاغر ناعم ییماسقا ضعب

 .یدلوابلقنم هنلاح مهتسسر مات لوصاوت «هرک وص ندنلالتخا

 ندنفرط وتنلراپ قحنا یلوکی كنادراو « هحنجوم لوصا و

 هدنسهرز ادمافرا نلیدا نبعآ «نوجماتاصوصخ كج هل دانیم

 «هیفامعم .[۱] یدرونولوا مش هدنروص كج هل هل دبا لامعتسا

 كجا رع رعبا -یسوضخ یدل كيل یو
 .یدروم ر دشللکشم هر هدوم یهیموم هسا ون .یدب داع

 یراه رح یمسق یهدهرود ر کسا < تب مایلیو هد ۷

 Consolidated Fund هن زح ر هدل وسلوق هن کی رم دا ار

 عو ره . یدردشلهداس یراشیا هلیروص كما سمسات
 نداروا هدتایدأت نولو « رویولوا عیدو هارب تادراو

 هنسهقناب هرتلکنا <« هزخ و . [۷] یدرولیدیا هوست
 كلهومورق دراشیر (۱۱۹ ) ندننافو کاراش یجنرب [*]

 ا ھوم تموکح .لکش ندا .ماود ردق (۱۱۰۹۰) هنتغارق
  Eرسان ال هدنلد اقم هصاح هننزخ.رب لیعم روز یحنح وا 6

 فت رادمکح ماقم هرزوا یلوا انتسم یادراو یرلفقل هقود لیا و روق

 . ردشم دیاقیبطت هتادراوو ردق ه هجدیا كرت یتادراو نزا نولو

o7 Ges HL eI 

 . هنوخ هدیلوسنوق
 3 یمهقناب هریلکنا و

 اب یک اس کا

O07 زا  

O۳ نا  

 6 تی ۹



 نر

 راس یاراب و را هاب ۰ ردشع ولوا عیدو هنس هه اي ادالراو

 اچ یراقدای و را ریل هديا ا یک تاعیدوت

 . ردنع كتمدخ یيدتا اه ا هرجا ر تي هاب ر هداعلا ىلع

 هرلنامز لوصو یلوصا كمما هرادا و و تادراو

 كوص ء زکلاب ]١[. ردشُما ماود ًانیع ناه ناه ردق ه هحنلک

 - هلاح ر تفرک ردق هبهجرد ر یرلشیا « كلیکی ییا هدرلنامز
 « ییادراو یضراع 6 هرادر 6 هروک کلیکی یحنرب زاده

 هب اف راصم هلتفص Appropriations in 0 تاصصخت یم دراي

 تلود كلبك یجنکیا . ریلس هد ا فرص هرزوا قلوا قلشراق

 كما لیکشت هممضر و اق ضعب كنادراو

 هدىل وسوق هلم و هد هدر دش کیا ه . رلبا قرش هرز وا

 دارلیک هکنوج . یدلکد قو یسانثتسم چه كنهدعاق و [۱]

 هدیلوسنوق « یادراو هرحشتراج نانالبوط ندنموسر نامل یرلکدری و
 تمدخ هغماناق یمسق ر كنفراصم كنتراظن تراج ندهمک ندهسزخ

 یجن ۲ كنهتیموق یهدنقح تاسسوم لیویس : زکقاب . یدروییدیا
 ,Com. Papers, 1898. 2026۷1, 1, Q 18226-18214 یرولار
 رصح هنسەمادا كرلار داماش ¢ كرلرانف تاصیصخت و هد ۸

 ۱۸۹۱ نالوا رثاد هرلتاصیصح یحء درایو هکردتقد نایاش . یدلیدا

 یلوصا و نالوا لمعتس ًاتاذ ( 55-54 ۷زع.و 6. 24 2 ) یواق
 . عون و مویلا . ردا نایب ینفیداعای یش رب هقشاب ندکعا لوبق انولاق
 تاصصخ مضنم هنس راتاصیصخ كرتاود نالوا جاتحم هرلن و رات اصیصخت

 یحع دراي نداقلعت هتاصبصخ یه . روولوالوبق ندنفرطوتنلراپ قرالوا
 هدیلوسنوق . ردشل دا هوالع هدن وتس رب یریآ هنلودح ی و اق هبلام ماقرا

 ه رونولوا میدو تالصاح ندا E یاقراو هله زخ



ESرد  

 كايف رص یل اننتسا یجنکیاو .[۱] ریلی نداعوقود هن هامرمس

 ۳ .ردشک غرا نننلراد a عو ندنفلقوح

 0 رابلط هدنلوب یسالو عوقو تناعم ندهنزخ یم راببس و
 ۱ تادراو ناعم ضمب هلتسانمو و 1 جاتا ینسهل دا نامرد.

 نراو هلا یالصاح راهتصخر یخ الثم . ردشط را هف رط و

 كنموسر وطرپسا و هلوئک تابورشم « یمسق رب كنسوک ریو
  ندورغود قرانولوالصح ندنفرط هزکس تموکح یتالصاح
 کیا و طقف . [۷] ردشلرتاب هتناسح راوک رو یلحم هورضود

 «هنبزخ هدیلوسنوق یتادراو نوتوب كتلودهسریلدبا انتتسا تهج
 . راقبح نداروا تافراصم نوتوو ردک

 هبهنزخ هدیلوسنوق الياي هد ۹ موبلا یرللوصا "[عهموایءوب كنس راظن هلام

Exchequer and Audit Departments Actیلوصا كنهلک هاب _ ۱۸۵۱ [۳ ] |  

 ندنفرط [ 2 | Public Accounts and Charges Act د

 2 تادراو فص رع هحسح وم ران واق وب ۰ ردشل دنا نیل

 ۳ ندقدلر | رامسق زمکیدتنا تحت ەد راقو

 لامعتسا و فرض قرالوا هن ر

` Legislative Methods and Forms : تربلیا ۱1 
۰۱۳-۱۳۳ <Olen: Law of Public Health 4۲۹ ٩-۲۹ ء 

 هد رويدا دلو قلقشی راق هدهبمومع هیساحم « كاکیو [ ۲ ]

 هتسهرطحم رب كنوتلیماه رس . ردشلاق ضورعم هنادیقت لتدش كم

 Com: Papers, 1902, VII, 15 Append 12 : زکقاب
۵09 30 VIE 

 6 24 1و. ,۷16۰ 54-0۵5



 یبانم تادراو

 لب ها

 ی Exchequer تنسرادمکح ترج تاد» « هرزوا كل دا

 لیصح وا هحیلشاب كنادراو . رونولوا عیدو « هتناسح
 ۱ < یرلکل سو كوو یراهطساو
 یفاشکنا كلوصا هلدام ید راس ردینراظن هتسو و یرلکل

 « هابدنه « ههوهق زکلای یعوسر لورصوک « قرالوا یسهحت
 تابورمذم یلوطرپساو هارش « هوو «هرلشع وروق « هوئاقاق

 نالیای هدهرتلکنا . ردشلدیا رصح هالوصحم قاط ر یک
 هرزوا كنا لباق هنموسر كالهتسا نالا ندنالوصحم لیقو

 هدنساننا یسهراحم اهرفا ییونج ۰ ردشلونوق كورعوک هرانوب

 هدندیادغوب و رکش یکی نیدلو وق یمسر تاجارخا., هراروموک
 مسر نالا ندیادغو طقف ا ردشعالشاب هفعلا كوو

 هدندنمسر تاحارخا روموک ۰ یدنولوا اغلا هدنرا ۰۳

 لاوحا ییسط 1 ان حلص 1 یدلبد ارظن فرص هد ۰

 ار وری ۶ ندرظن هطق لام « هدنخاد طا مث و
 هصاخاب و هکر دنا لش یر هدشب كهیموم تادراو اره

 .ردهدقع ولوانیمأت هدنسهماس تابورمشمیلوطررپساو یاح و نونو

 تالصاح ( هرزوا قوا لخاد هدفارغلت ) كننامدخ هتسو

 لیکشت یر هدیدب ابرق كنهمومع تادراو یبهیفاص ربع
 هدرد كنالصاح و هکر دلاماع ونوا اوشا زکلا . ردا

 . رو ولوا فرص هرزوا قماپاق ینفراصم كنراظن ینبع یجوا

 یسقاسم مسق كنادراو « هرزواقلوا انتسم تاروسک رب قافوا ۱



 بن ۲۷۲۱۵ تس

 . ردفلتح ییلانم كران وب .ربلک ندى رار مسموق هلحاد تادراو به

 < ندارب هصاقاب و هلخاد تاکالهپسا یسحر لا كمبانم

 . [۱] ردنا نعمات موسر و ینسهدایز ندنعلر ر ثانسهیموم
 « سفات موقساد ندا لوح ك٧ نم 6 کو ند وا

 هدد ڭكىەمومت تادراو کر وو هدهبس 2 دل وص رک

Eنديون ۰ ردشعا لکشت ق نال وا ردق هس رز ا  

 ر قره هکردراو هد dead duties یسوک رو ثارم هقشاب

 یضارا کسا .راقبح ندعم ود یر هی وا ثكي ادراو .ردهدتتسل ۱

 ۰ E E زا هبسنلاب یعوسر رلوا نوک سل یسوک ر و

 لوب نالا ندراهتصخر « ند الواقم « ندرلوناروطلوق عون یه
 1 راب وط یر کیا نوا اس رقت ڭىەمومت تادراو یمسر

 یرایضعب ندرلهتصخر نلیدالیصح هدنتلا یماتیمسر لالمسا

 جاعزا یقلخ ءدایز ندکمتا نامأت تادراو هکراردففخ ردقوا

 ورق ا ا
 4 كکرآ 6 یمسر هنصح ر قلارل 1 نانا ندرلامرا نال وا

 هبارا رب نایالوایلکل رکت ترد دوخاب كما مادختسا یتمدخ

 كلى ترد نالا هدنوک نوجا قعاص نوتوت هدارص هدارا
 د | رارد داسقوت هتشلا یمسر هنصحر

 . ردلکد لخاد هدنو غلابم نالیرتآ هنباسح رلوکرریو یلحم ]
 تلود « ریلیربتای هنناسح رلوکریو يلع یوسر هبتصخر و [۲]

 . رک هنسهنیزخ



 یونس و نا

 رلوک رب و

 یناوغودكت هح دو

E e 

 رارقتسار قلطمویطق هدننادراو كرلوک ر وهن هدنافراصمه

 هدیروص ر مات هسرلررب یرانو « هلتهج ینیدالوا دوجوم
 كما ظنت ره یا مبانم نوجا كمريدتا لباقت

 ال هدرادقمزا هلمعو لک مزال ۱۲۳۳
 یاد یمظعا مسق كراوکریو . ردهدکشدیا نیمأت هلیسهطساو

 هلرلهاصاف نوزوا قحا رانو . ردشعولوا عضو هلرانوناق

 سقاب موقسا هلا یرادقم كنمسر یاح طقف . راریایدبا لیدعت

 رو ولوا تبشو نییعل هللاولاق هلام یونس « هنسیه ۰ ۱۸۹۶
 نوجا هنس ررب هدهنابورش»+ یلوطرپسا هلا ارپ یرب ندنځ رات

 ردشلت دبا ثادحا همضنم موسر ضعإ . ۱

 یافراصم هلاتادراو كيهلامهتسیه یرلمدا تلود زیلکنا

 ا نوجا قنات هنزاومر یفطق مدنسارا ۱۳

 ییونج عطلاب . رد راشمرتسوک تراهم ر هداعلاقراخ هد و
 عوضوم كما نامات ییهحیت و هدنساننا یئارحت یسهراحم ام رفآ

 هس شب یعرکی ندا مدقت هه راحو طقف . یدزامالوا ثح
 هموم نود ) قرف ۱ تافراصم هلا تادراو ا ۱

 نامزر چیه ( هرزوا قلوالخاد هد تایدأت نالو عوقو ندنزوب

 ا هم د ےکو . ردشههمک یدرد هدزو ارق

 كراوکر وو ایفا و . ردشمهع ازواج یگرایهدزو هدهدنسهنسشل

 هلا تح رب لو و ین رلکجهدنا نامأت تالصاح هن ككرلن وا یتیهام

 هطاتحا هدراباسح یییدای ا + ددا کما نم



 سس ۲۲٩ تب

 هلفل وا هلون 3 ردا نام رادقم ك ا کوا كرەديا تاعر 3

 تادراو نلیدا نم ا هرودو زمکیدتاتح « رب

 نامزر چیه قرف کهدنسارا تادراو یتبقح نلیدالیصحم هللا

 . [۱] ردشمهمک یغوحو ېوا هدزو اسرق
 ا كمل دا فرص هدنفرظ هنس وا « هت اه هلام هتسر

 كنوتنلراپكرامسق نالوا شهمهلبدیا فرص ندناصی مخ شرو
 هلام لوصا یسماحا كرهيمەلدىا فرص هدالوا یرارقر ی

 .[۲]ردشُعا لنت هدنروص مظعكی یماظتناو تک هدنراشیا

 « هلحملایلع لوا ندنرام ۳۱ یرلتاصیصخ نوتوب «كنهدعاقو
 نظ یفجالوا قلاس کما فارساو فرص هدنروص زسیاسح -

 هب هیلم عفانم « هنخیرات ۱۸۹۰ ند ۵۸ هکر دتقد نایاش [۱] 7
 نامزر چیه هراپ نلیدبا بلط ندوکر و نوچلا تاصوصخ ندیا قلعت

 ج4 شمهمشود یغاشآ ندس ه « نیلیش ٤ < ارل ۲ « هنشاب مدآ 0
 روم اهد . ردشمهمع نی ۱۱ و ناش ٩ ال ۲. نامز رب"

 .ردهدفلوا دوپشم لیا رب یتدش ورغود هندی ازت كرلوکر و هدهرودر
 نیلیش ۱۸ اريل ۲ رادقم و هدنفرظ هنس یکلوا ندیرح هد ٩

 یی ۸ « نیلیش ۸ « ارل ۳ هد ۱۹۰۲ . یدشلوا غلاب هبی <
 . یدقبح هى ۱۱ ETRE ۱۳۲ اربل 1 هد تافراصم ۲ یدلو

 هار ٩۲۸۹۷۸۷۸۳ نکیا ارل ۸۳۷۱:۵۰۹۷ هوا . یدلیدا صقست هلرل اماما یلاوتم هبلم نود « ردق هنح رات ۱۹۰۰ ند ۱۸۰۷ 9
 ۷ ۶۷ ٩۱۱ ۱۰۷ هایتتسانم یسهراحم اقرفا هد ۱۹۰۲ ۰. یدشود |

 ردشمقیح هنارمل

 60۲۸, اہ : زکقاب اکوا . رازای یترات كنهدعاق و دو [۲]

Englandی لج یم ۲  



 هدبل وسن وق

 ةراد ندهامرس

 لوصاكن ها فرص

N 

 كرلتاصبصخل نمل دبا فرص روذو «قحما .[۱] یدشل دنا

 كج هدا ثدح ندنزو یسالوا ربتعم هدنوجما هنس كج هلک

 هجیت یکیدررو كلوب هدهسنارف ا لق تها هلتسنهراروذح
 «رواما ولوا ے اط هددروص ییطق یاباسح هتسیه . ردهدیادنم

 م ولعم 9 هجرلهنس ندعیاقو 2 ا كىەج دوب

 الا
 هج دوب زیلکنا یک را ییا قوحرب یرلقدبای كراناسنا

A Eردلکد یراع ندرلناصه ماطر صاخ  . 

 قچجالو عوقو هدهجدو « ردا لیست یهرادا رب هناراکانتعا

 هبادراو هدلاوحا لحعتسم هدهسرلب|نوعد هل دش یقدرظل ا هدیازآ

 هلرلوک رب «هدوتنلراب ًاربخا .رلاقزجاع ندمت نیمأت تکیتسالارب
 <« طقف . ردشلوا تح عوضوم قیص قیص تا یا یک

 ندامزو ینعژءر وک رو هدنامز عو یمهتسس یراجت نوو
 هغدلوا راوکر و دوجوم « . ردروز كم كملياياب ینو

 هخلاغوح هاضف كب یرانو ن ا ۱ هدقع ولو ۱

 صیقتت لکد شل تیم اک یا
 . زر ر و ییسهحش

 وک رو عون کیا هرزواقلوا یونس یمسقر «یمادیمسقر

 . یروار كنمجنا یهدنقح ییالیکشت كنتراظن هبیرح [۱]
 تاباسح « هیفامعم ,Com: Papers, 1901, XL 179و 0. 6

 ,Com. Papers 1901, رکقاب هدهس رول ار یجنحوا تاما هموم

1A۷ و  
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 «یمسقر كراذون ۰ ردراو هدتافراصم عون یا یک ینیدنولوت 9
 ردا دانتسا هرلتا ص صح یولس هدیمسف کک هرلن و یگ اد 4

 ` هتسیه. كىوتنملراب نوا یسەنداع تافراصم نو و كتموکح ۱

 . <« قرالوایاحا ه رظن « جک « هکنوج . ردم زا س

 كةل دما فرصن_رسقل وا یتقفا وم كتب رلم « هر ناهتسیاندنلم
 ۰." یسملییاتوط هدشبتفرظن یهراداكنوتتراپ « انا .ردبا اقا
 ۱ ضیب طقف . ردمزال یسهملی هدا دق نوا اودهبعاهجا هرودیهو ا

۳ 

Ee 4 8 ۰ 1 
4 ry 3 aL E 
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۷ 

 . هقرفر و قمامریدشیراق ههراج تسابس یرلنو هکر دراو راش ج
 3 باجما كم هعا ثح عوضوم اا یرارح كس هلداحم 2

 نود « تافراصم هحیلشاب ناووتوخ ند رظن هطقو ار

 < یناصیصخ یصخش كلا رفدوخای هصاخ هسززخ < یراضلاف موم و

 « یاصصح دعاق ضعب <« غلام نلیر و نوما یادناع لار

 ۱ ۳ یسا م اوع « نو سام > رولو رت وق ك راک اح 3

 دک
 : ردا لیکشت یر هدیرد ناهناه كافرص و 9

 Consolidated Found یرارو كن هتسززخ هدلوسنوق 3

charges _ 3كنوتلراب رانو « هڪ احا نوناق 6 کنوح ره  

 نده امرمس اواو ه و عود ندو عود ندالوایسهلخ ادم 9

 ( هرلشلا نل د ا هحدو « فراصم E دریا هد :

 هلراتاصیصخت 0 هنامدخو هسیایسهل رو كمانو ردا |
 ف تاراق موغا نع الاب وط هد یا هج دو

 EE ندا
A ۰ 1 ا 



< 

 و

 .كنهامرسوب ۰« یلوصا یماقلا هراب ندهامرمس هدیلوسنوق

 هننامدخهجدو « هقشاب نوجا تافراصم نانولوا دع یراجرو
 «نوجاینامدخ هجدو . ردهقشاب نوجناتایفرصقج الو عوقو
 هلارق هدارار هدنرادقم تاصصخح سشلدا لوق هدوتلراب

 ا ا نزح اا لارق وب ليذا لاصحتسا
 .ندیمومع ساحو ندرولورتنوق «هنبزخ «هرک وص . راردیااضما

Auditor Generelیدهرقرادقمو هدنرهقابادن الر او هرتلکنا . 

 .یهدعاسم ندا باجا كىوتنمل راب < وا . ربا بلط ىنسەملرو

 .نوتکمز اا رابتعا ءدراهقاب هسرربتک تعاقهغیدلوا نمرو
 ی ها قجالیای « هنیزخ « هداربص تا

 .كفلام ضعب هرزوا كمهمک ی رادقمراتعا شملجح | هلتروصو

 .هدلوسنوق ۰ [۱] رازای ههقناب ینلق هاسح رکید ندیاحر
 نان ولوابیقعت نوجا تافراصم نانولوا یقلتیراجرو كن هسزخ

 .ردنرابعندنسمهلوروک موزاهسهداراكلارق یقرفندن و كلوصا
 نوم اعلام ینیدلواشعا تدش كبوناق«یعوم بساحتورولورتنوق

 .قتقفاوم كنوتنراپ « هلتروص و . [۲] رردجا یدهرق قلیا چ وا
 .نامأت هد روص یدجیس هل دا فرص كد هراپر چه نیزسقلوا

 .عیدوتهنسرلهقنادنالرب او هرتلکناهنیزخ هدلوسنوق.ردکع د شمل دا

 .نزسقملوا یا كتیعومت بساحم و رولورتنوق . ردشع ولوا

Vic., c. 39, 88 13, 15 [1]29-30  
 INS re اذک ۲۲17



 ۱ رخ

 «یعومع بساحمو رولورتنوق .ردلوئسم رهقاب ندرااراپ قجاقیح
 نسح » هدوا رام اب . ردهدتعض ور لقتسم کب زا

 یتشاعم . ردا فاع ینعفوم هک داور » ES لاح

 .ردلکد تانیمأتر قلطمو «هیفامعم .ربلا ندهسزخ هدلوسنوق

 هديل وسن وق هکر دراو رلهراپ ضعب یک تاصیصخ یحم دراي هکنوح ۱

 ناب سه ب نیمه دا اطخ مدام روک ن
 قلیشراق هناباحا ظوحلم ربع هتموکح « ندنفجیامالوا لباق

 ییافراصم رو كجەەمەلر و لامحاچیهو كمليالو

 .[ ۱ ]ردشلر وقس رس و تحالص ردقه هج ردر نوجا كم اه وست

 روارر ندنفرط یعوعساحو رولورتنوق لاوحا لیقو طقف

 . رونولوا ضرع امامت هیوتنلراپ هللا
 ضیعیتاباسح كهنس نک هیوتنلراپ هنسه « هیلام ٌهنيزخ

 یدنک هدخشراتر رخّوم اهد یعومع بساحو رولورتنوق . ردنا

 یراجرو كنهتنزخ هدیلوسنوق هدو .ررو هڅرا یبروار

E O NABتایم  
 ا و ورا یم یا تا

 لر اود ۰ ریلی ربا همسق چوا هرزوا قلوا دناع هنامدخ لیویسو

 ندک دا قیقدت یرلنو هدوا ۰ راللو باسح اکوا یر یه

 ۳ ] ردن رک هتساراماق ماوع هاساملاطم یدنک مر

 . ردکح لب دبا ثح هدیفاشآ ندماکحا یهدایو [۱] |

 [۳6ظ6- «تاباسح کیدردنوک كنی ومع بساع و رولورتن وق [۲]

 ۱ ۵ : قموکح كي هرتلکنا

 ۱۲ قد كاباسح

AE REمر و  

 ۳ ےس

WIT ۳ 



 شا

 . ردشل را لصف ۷0۱6 لصف تاصیصخ ییدسالوقك وتنلراب

 هجدوب . [۱] رولوا غلاب هقرق زو ابرق یرادقم كرلنو
 طف . ریلیدپا قیره هر زامطم هدام هدرللصف و هدیرالودج

 عضو پرو م رص هافراصه كدوتنلرا oS هل وا

 ا او کیا
 ررح هدنلودج «ب» طوب رع كرانو » « نوناق یونس کهدنقح
 هدلودج . ردا نایب ینکیدلیر و « نوجما تاصوصخ و تامدخ
 «ینامسق یهدهجرد یجنکیا كرانوب ۰ ردراو یسیماسا كرللصف

 Exchequer نالياي هد ۱ هیفامعم . ردلکد رارح یه دام

and Audit Departments Actرولورتن وق هسح وم یواق  

 فرص هنهل عضوام كهراپ نلیدبا فرص « یوم بساح و
 یافراصمنالیای < رربدلس ینلابم نلیدا هب د أت هرناود ندنفرط ۲

 . رردحردنم هدناسح تاصیصخ دارولورتنوق شاب « رانو . لکد

 ضرع هوتنلراب ردق هننواق ۱۸۰5 یسهعوم تشه كنافراصم نالبپلب

 نه ماهارغ سع هج رس هدننراظن هبرح رکلاب ۰ ردشمهل دا

 كىلو درول . یدشمالشاب هکمرب دلی هب وتنلراپ ًامظتنم یرانو ار ابتعا

 < ;Com. Papers, 1902, VII 15. ۸م 13 یسهرطخ
٩8215۳660, 1, 495 - 502 : Hatschekزسنارف ۳0۵۱.  

 او شات ییدتا ارحا هدن رزوا هیمومتابساح هدهرتلکن كس رلوضا
 . رر و تامولعم تقد نایاش ,هدنقح یبوبق كنرتفد لوصا فعاضم

 هن هدنوجا ودرا ۰ تلا نوا « شب نوا نوجا هرم 1

 شل را نوچا ییابعش فلت كنامدخ لیویس . ردراو لصف ردقوا

 تادراو ۰ رنالیوط هدفنص ید رنو . رک یزو ی وکی كرللصف
 . ردراو لصف شب هدنمسق



۱ 

 هک ردیالود ندنو ۰ نی
 یو یرادقم ندا زواج یاصیصح هدرو ار کیدا مده

 .ردبا ۲ دق هدکلر هل رل هج وم ناسا ار ناو را ندناصصخح

 < تح . راپاب نوجا یر ره كرامسق یهدنلخاد رللصف یرانو
 نوجا هدام ره هدرنتاصصخت نلیر و نوجا یساشنا ینابم یی

 هد املاطم یدک اکو رورو مور م ررسو یا ۲

 e ینکیا نالوا لخاد هلصف ییع ۰ ردا هوالع

 لضف یی ع هب تافرص هلصف نالو عوفو هدب ر ندا

 ,هسلبدایفالت هللا فرصت نلکهلوصح هدمسقر هاب کان

 هدنروص یییع هن هل هسلوا ندای نرده زا فرصت و تح

 هنسهاخادم تكنوتنلرای هسرولوا هلوب « هفامعم . ریا تر

 زواج یسموح نوکب كلصف ر طقف . ردقو موزا ر چه
  تاصصخ ر هربا . ردینوناق ربع ًاماع هاضف وب « هسرلپدنا
 كنمومم بساحو رولورتنوق « وتللراب . ردا اضتقا قل اباق هلا

 یناصیصخ و هتنرزوا یروار كنتمجتاتاباسح یماراماق ماوعو

 SEES یا "7 کلا تورو نا او

 یهدنفح رلتاصیصح « هلدصقم لیست یتسهرادا كاما تود و

 راس داع هرات راظنو « كف رصمر ظوحلم ربع ء یونس نولاق

 هزخ راد هنکج هلی هلدما هوست ندنافرصت نالیای ندرللصف

 هل روصوب كلام هن زخ 6 ۱ .ر رو تیحالصرپ هب هیلام

 92 30 ۷16 و 6. 39, 8 27: 10001[و 59-07 1
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 ا یق ء نواف لالما له يیدتا هدعاسم

 هدنرزوارتاود راس

 كنهيلام ةنبزخ
 یلورعن وق

 «و ١[. | راقوص هکش ر یواق هلا لوش هدنحا هنس دلوص

 تاعش راس كهلام هسزخ ینمی یهلئسم رب مهم هقشاب یز

 . روبرو وک هلم ققدت یلورتنوق کهدنرزوا هرادا

 هدرزوا یفرصو دخا كنهموم تادراو كهلام هنسززخ

 . ردشک هعوقو هشقانم قوحر هدنقح لورتنوق ییدتا ارجا

 :یراظن 4 ء کنوح رد هلتسم < هدتهح تادراو

 هدیعاشا . كدتا حاضیا هدیراقو یلورتنوق نالیاب هدنرزوا
 هتزخ اساسا یر اود تادراوعبانملوب و « هرزواینحهاستالک |

 هبسنلابیسهاتسم لورتنوق یهدنرز ءا تافراصم .راردعبات ه هیلام
 تاعفد هدنقح هطقوب یرثنمحنا یساراماق ماوع . ردمهم اهد

 قوجتاناس نالوب عوقو طقف .[۲] ردراشع ولو هدناقیقحبا
 ارحا هدیرزوایمظس كن هحدوب كي هلام هننزخ . یدممم 0 ۱

 هرک وص ندلوق كناصيصخت ندنفرطوتنلراپ « لورتنوق کیدتسا
AE AA راح یج e دول : هکقاب نوچایش را كل وصاوت ]١[ 

 «+ ۲۷-۳ « دلج یجن ۲ : زکقاب هدول نوجایرات كنەلثسم [۲]

 تك. هیکلم تامدخ ۰ نوجما تاقیقح نالیای كوص . هه ۳

 .Com :زکقاب هنیرلروار یجت ۲ و یجن ۲ كنمجما یهدنقح ی افراصم
Papers, 1873, ۷1], 391, 5یهدنقح تاسسوم لبويس  

 < ,Com. Papers. 1888, XXVII 1 : یروار یحنکیا كنمجا

 €. ۴. 1901, : یروار كنمجا یهدنقح ییالیکشت كنتراطن هیرح

 € ۳. 1902, یراروار كنمجنا یکهدنقح هیلم تافراصم « آر, 2
VII, 15: 1903, VIL, 483 



 یا 0۳9 ی

 .یدرولیر دشیراق هلالورتنوق ییدتا ارحا هدنرزواتافراصم

 قیقد هدباب کیراقو لورتنوق نالیای هدنفح ینانیمح فراصم
  نراسم هوو _ دورتنوق و هکز کجهدیا رارکت ییردقوش هدارو . ردشلدیا
 |۳1 رزوا ی رانیمخت یسهلتسم قرصمر مهم هکنوح . ردلکد یشر قلطم هدیه

 لورتن وق هدر دش فالتخا ء لح كو .رولوا یمهئسم تساسر مهم

 هکر دیلامام ووا هدنوش . ردبا قلعت «هنباق دوخای هلیکو شاب
 ربغا كم هلتیمومع رلءرئاد نروک ت.یهاظم ندنفرط یرلرظان
 .[۱] هدا تمواقم هسرابدنک هلام ندن راقدصاپ

 یهدنرزواتافراصم رتاود <« هح ولوا لوق ندنفرط اراماق روز راتاصصخ

 ۳ یک یرلکداس « هلیطرش قلوا یشراق هوتنلراپ یرلنوب كن همسر
 طقف .ریلسهللدا نظ کج هلک مزال یرلالوا رح هدکعا فرص

 كاهلامهسزخ قراصم كەر ادر 57 ردد هل و هد چیه

 . [۲] ردلباق یسهعا را كنوناق ینکجهلدبا ضرع هنشدصت
 یسهل رو هلام هنزخندنفرط نوناققحینبصت كناشاعم ءاینات
 نزسقلوا یتقفاوم ك هیلام كد البدعت قجالیاا هدهرادار دوخای

 « هقشاب ندنوب .ردنکع هدیساعولواه رصت کجههمهلدبا ارجا

 رانو . یلیدا تيش هلرارق اروشیرلشاعم كنبرومأم فتصرب

 ©. ۶. 1888, یروار كنمحما یهدنقح تاسسّوم لیویس []

 .یسهدافا كنيلو رس یسیگاد راهتسم كالام رک . 2626۷ 11, 1
6 ۱ ۱ ۲۱ ۱ ۱۳۱۷ 

 53-59 ۷6۰, یک نوناق ندا ثادحا یتراظن تعارز الثم [۲]
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Eو  

 ۱[۰] راریلساب ولوالیدعت هنرزوایسهعلاطم كنهیلام هن زخ تحت |

 ها ار 9 هتلر یوم ات کا ی هب هنعنع « هدر

 كم هلام هسزخ ی رلشاعم دوخاب ی ددع كنسرارومأم ا

 .دوخاب هب ون او 6 زکلاب : رداکد ا را ندا لوا ققفاوم

 ی هدهحدوب و هاشم ندو راد زر ندا دانتساهس رارف اروش

 كل دا ۳ هدب ر وص یع هلس هس دنا زواج تاصبصخح

 . [۲| ردروج

 ۹ ۰ نوجمآ رلرومأم لخاد هفنصجنکیا 7

 60. ۳۵0۰ 1890, 1۳11۲. 167 ۰ هلبرارق اروش لات ی ۴
 .,ندنفرط یسعآ كن راتراظن یدنک « تاشاعم یهدهحرد كسکو اهد
 ضرع هن وصت كب رل ريم وق هلام هسزخ طقف .. رلی رب دشال رارق

  UU B® . Com: Pap. 1888, 1۷۲۲, 1. 1یراظن .
 ۳۱ اا دور كتاصافم ا تب ضتکیا هدورلاد وا
 وام 8لا ندەا شن یغیدالوا هلضف تب یرادقم

 یسهنس۱۸۷ ۰ زامالیای هدرلنیبعت کی یک ینیدامانولوا نییعت هسمیک

 ۳۱ ۲۱۸۰۹۸ سا تک یا هارو لج را یس ۷ تتطاش
 یرانمجا ۱۸۸۸ و ۱۸۷۳ 6 هبفام عم . یرارق اروش ییزا ۹

 .قلوا منام هدازت « كنەيلام هنزخ « تامولعم نانالبوط ندنفرط

 ا نوسلوا هسرولوا مساو ردق هن یاس ی اس ون

 . روییراقبح هنادیم هدنروص خرص ینغیدلاق زحاع ندقم رب د اپ

 OR ٤ تایم یو دف یافراض كن هکام تامدخ [۲]

 هبلم تافراصم 4 یروار E ا تاو وس

 . یروار كنمجا یکددنقح



۳ 

 هکنوح .ردهلضف هدندبو لورتن وق یهدرزوا ر اودضعل

 یتقفاوم كنهلام هننزخ نوجا یرلوناروطنوق كنتراظن هتسو

 هدرلوناروطنوق نلیدادقعندنفرط ین راظنهعفات یک ینیدلوامزال

 هرک اذم هدنسارآ یرسموق یجنر هعفان روما هللا هبلام هنیزخ
 ضعب كن هلام هدیشراق هسراتراظن ه رحمو هیرح . [۱] رلیدا

 رکید هللا غلام ناترآ نداصفر کنوج ۰ ردراو یراتحالص
 تح . رویلبهرو هدعاسم هراتوا هرزوا قماباق یننجنا- كاصف

 كنهلام هل نوا رلهلقام كج هلک هعوقو هدنلخاد لصف رب
 یوتاق « ردنرابع ندهنعنع ر و طقف . روئولوا بلط یتقفاوم

 هب رکو هبنرح هد لوا ایا بقا اباد یک تر

 تیما هنعارواد میطم اباد tT هروک هس راتراظن
 اغاد لوا ندهکای هلفاتم هدنلخاد رللصف ییراظن ه رگ نر و

 هداعل اقوف ءودرا را .ردیا بلط یتسهدعاسم كا هبلامهنس زخ

 .[ ۲ )رتسیایذاو ونام هنسقحم | « هرزواقلوا اننتسم لاوحا
 ضعب هصاخاب تح . ردقوح كب هسیا لاوحا هداعلا قوف

 ناو هدنسارا هر هلا هلام هتزخ ۰ رلپا اوتحا یراهدام
 یساشنا كاسر < الثم . [۳] ردراو, رلهدعاق ا ره

 .Com Pap یرولار كنمحتا ی دی هلم تافراصم ] ١[

 OO VII و

 الم . یروار A یالیکشت كنتراظن هیرح 17

 يحهبناوبحو قازرا هلا فرصت رب نالساب هدنرلهدام ااو تاقورح

 . رىلىتاباق لاحرد فرصم هلضف نالیاب هدنص وصح

 یسه رطخ ی هدنفح یلو رتن وق كن هبل امهنس زخ كنسيج هبس اع شابود را [۳]

 هلقانم



 كن هام هنیزخ
 یجاتن كنل ورتنوق

EA 

 نوجا یسهوست كغلام هلضف كل رو هدهعتمر « نوجا <

 تافرص هلضف كحهلک هعوقو هدلصفر « نوحا هوست یایزر

 ردمزلا یتقفاوم كنهلام نوجما یئادحا لصفر ی « نوا .
 هلام هسزخ یناباسح ناصیصح كباعانودو كنودرا « هدتقيقح

 نوزوا نوزوا هدقح لئاسم ليف و هدنسارا تراظن هلا

 «هحنلکه هیکلم راود .ردااوتحا هدیب رل هقدصم هخسا كنار اخ

 نوجاقعای هلقانم هلصف رکید ندلصفر هرلنو هیلام ٌهنیزخ
 نالوا یراح « هلتهج یفیدالوا كلام هنتحالص كمر و هدعاسم

 هقامعم زمدا جرد امام تار اح ؛ ردهداس اهد مهتسس 6

 هنافراصم دناع هرلهدام « هماسقا یهدنلخاد رللصف « هدناباسح

 را 0 نرم «یکیدتا هدعابم كنەلام هسزخ ۱

 تاشاعم هصاابوس . رولوروک قیص قیص یرادیق یس دا <
 تشابم قوح كم ندنانمحت هدشح تااشنا ءیسارتشا هصرع «
 ]ملک هعوقو هدرابش یک تافرزاصم ظوحلمرمغ «یرت كقوقح ۱[.

 یحیقیص نا هدراشیا كوجوک ه ًاضعب یلورتنوق كلام
 زا لیکشت لکنارب یدج نوجا هرادا طقف ۰ [۲] ردشر

  ۲۱7یلورتن وق كن هبلام هسزخ هدن رزوا تیافراصم ند |قلعت هک ام

 طقف . ردلکد قیص ردق لورتنوق یهدنرزوا هیکلم رثاود رثاس «<

 قلوشووا هدنسارآ هنیزخ هللا ماکح « هلتیمومع یرلقنیا كرلرومأم
 كنمجما کهدنقح ینافراصم كهکلم تامدخ . روولوا نیعت هلتروص

Com. Pap. 1873, ۷۶۲, 391, ص, 6.8 ۰ یروار یجتکیا 
GOM ۵۳۰ ۰ یروار كنمجما یهدنقح تاسسوهلیویس ]۲[ 

n 
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 اسب نم ی

 یطق كنهرتاد رب . [۱] زاما غوا هالکشم ینتّور كراشیاو

 ۲ ]هدهسزامالوامنامهنسارجا كفرصمرب ييدتسامنع هدب ر وص:

 یراقانیقشاطهلضف ی ر وح یم ا ینسهعل اطم كن هی امة زخ «هج ەداس

 ىلامعتسا تروص كناصیص نلیدا لوق ندنفرط وتئملراب

 كناهيصخت هرایش شنهلرتسوک هدهجدوو ندنلورتنوق یهدنقح
 اها ناخ و ام ياد هنناظعا وفا

 تاصیصح ر چیه ندوتشراب < هسردبا ناجحا < هبلام هسزخ

Q ۱8076, 17178 182, 18088, 19150,1888, ۷۲,1  

 درول یسیئاد راشتسم کسا كنتراظن تراب 16165, 6171 5.
 طق . زرلىتاتادل1 یە زخ هدرلشیا كوو 9 یک ییدید كلر ەراق-

 TENE E « EE یر هدرلشیا لوح وک هدوا

 0050. .یرولار كنمجا یهدنفح ینالیکشت كنتراظن هب رح [۱ ]

 تكنمجا یهدنقحیسهب راح اق رف ین ونج ؟ .Pap 1901و .3آم, ۰

 ,Com. Pap. 1904, XL 1, ص. 143 یروار
 EA SE تاسسوم لیوبس . هنکقاب هب یا و ۳تا ۲3

 . 1888و 26۷ , 1. ,Q 83-20382 ۰ یروار

 یهدنساراماق ماوع یسهدینأت ةوق لصا كنلورتنوق كنهیلام [۲۳] ۰
 هد۱۹۰۱ « الغم . رد هاظم e ۳ هنس دنک كننمجا تایاسح

 نایاع ولو ج نیمه هدناصفرب چیه كی هنسوا é6 هدهعتمر كنت راظن هس رح:

 طقف یکیدرہو ندەتا زواج یتوکی ییاصیصح لباقم هوناروطنوقرب
 ىنمجما تایاسح هلتسانم ارل كہ ینیدامر وص یسهدعاسم كن هملام

 یتفرص هل روصو كناصیصح کهدهحدو ندالوایسهدعاسم كن هس رخ «

 كنمجما یهدنقح هیموم تاباح . یدشعد « ردا حیمقن كاا

 .Com. Pap 1901, ۷, 13, ص. 415 ۰ یرولار ى ۳



 ی

 هدنافرص ندنسهصاق تلود هلس هدلاح یغیداوا شهر و

 .«یرروزهر» :ردراو یم وا كنهن زخ هدص وصخ وب .ریلیباب ولو

 اخ ۰ ردارل نولمر هک هام رس شل را نوجا یسهلماعم

 .. تایفرص هلیروص باسطایلع ندوب نوجا یسافا كنهمومع
 ا یعهدیا لوق كناراماق هرک وص . و 13

 -Civil Contin هظ وحلم ربع فراصم . . رو وق هه تایفرصو

gencies Fundندارل كس کت رو یرادقم هک یبنرت . 

 نوحاقمایاق یراقبحا و ینافراصم ظوحلم ربع هدوب . ردنراع
 . ردراو تادراو ظوحلم رغ هدر هقشاب ندرانو . رلیناللوق

 . ردنمهعا تش هید تاصیصخت یحع درا یرانو وتلراب

 هسرزوا یراعشا نالو عوقو ار اماق ییا كهلام هنن زخ

 ۰ [۱] ریلی هلدنا لامعتسا قرالوا تاصیصخ یجعدرای رلنون
 ندنخرات (9070) كنتمجنا هنن زخ هدنحفنالشاب كنابیلوا

 ینفدامالبوط قرا كنا و « هداربص زمکیدنا تح
 <« رلدرول یام» نالا یاررحم هلام هن هنیزخ . كدشمهلوس

May Lords۱ .باق همصای هلاق ی شا «و طقف . ری زای همای  

 حا هت ادا اتنا هلشاش هکنوج . ردرصت ر
 . رلردهدکمهعا كارتشا قترا هتشع كنهلام روما یرلاضعا

 یرادا لوحوک ًاضعب الاح ژنو 104 درول كوجوک چوا

 .55-54, ۷۱. ۰ نولاق کهدنقح تافراصمو هیموم تاناسح [۱ ]

c.. 94, 5 2 )3( 



۱ - o e 

 بوسنم هوتنلراپ یرلهفیظولصا كرانوب طقف . راروروک راشیا

 دوخای هساک  Patronage Secretary.ردب رابع ندکما مدراب هب

 رد « یاو » یر یهدنساراماق ماوع كتموکح تاذ وب .

 هسلح » یرلهفظو هکنوح . رارلا قلبا رب ندنلود بیاو ترد

 نامز ینیدلونوق هار هجدو ینمی . « ردکٌما كرادت اضعا

 رر رنو هدنققح . ردکمهلا نمأت یک ا اصن هدسلح
 كنهقرف یهدرادتقا عقوم < لکد كتلود طقف . راردرومأم .

 ء نامز ییدسا رادهقالع یهلکو تشه یار رب كجمسرو
 رشا بساع راد ر هواه هدا ك ر

 هسزخ . ردنا بتر هرانو یسهقیظو كعا تقد هنن رلاع ولوت بد

 یناجما تداع . ردیعیط ريغ یبعضو كدرول ىجتر ًارظن ههلام
 هدنایرظن « هلتئحو . ردلک و شاپ هدنامز غ درول یر «

 ع

 فاتح .ردر اج ییراظن قحر هدنرزوا تموکحتاعش نونو

 لبا هلام هسزخ « هلع ءاتن ۰. ردبا كلمکح هدنسارا رارظاب

 یجنرب طقف . رولوا مکح هدنافالتخا یهدنسارآ رثاود رئاس

 < نوسالوا رتسیا نوسلوا لک و شاب رتسیا هدنامز ینبع درول

 «یراتیحالص كن هس زخ .ردراو یطاسرار یتیقح هل هل امهسزخ

 یداومع ونتم تباغ « ردعساو ندهحرد ینح هلشالک | ندنمننا

 . ردعودوم ههلسناش امام هلام روما ندفرطر . ردا اوتحا

 .هساحم كيهلام هیزخ . ردکع د یرظاب هلامر یالود ندوب

 5 ربا: اضا ینغلراشتسم ا ارا ا یسج



 رتاود عبا

NES 

 هن راشیاهبلام درولیجن ر هکر یلیهلیند هدنروص یعومت هد ندفرط
 . ریایالوا یسر هدكراود ماطر نایالوا قتىسانم چیه

 طقف ء نايا لوا ینئاظو یرادا هلیسانعملصا < هلام هسزخ

 .[ ۱ ]ردشم ولوا فیرعت هس دهر ادر نروک یشیالورتنوقو تراظنر

 هلي هدنتهج هیمومع تادراو هکنوح . ردوغود و هجانعمر

 كن هلامروما زکلابهفظو ینیدلوا راح هلتفص یوضعر كنهرادا
 هنفرص ههنلیصحم هل كنادراو ءرداراصحا هللورتنوقو هتسهرادا

 نلیدا ضرع هتسیدنک <« رالرضاح یهجدو . زالوا لماش

 کما نامت ی رابلط تاقراصم و و رگ ندزوک یرلفیلکت

 Eres یافراصمو ردا شتف ینیاصح كنادراو . راقاب

 هد واعم نرومأم تئیهر هدشیاو هراسر یساس . راب وط

 *]راتتسمیمئادو .راردهدنتسم كراشتسم یاد رنو .رونولو

 كنادراو . روت راوادعیسک وب كا كنهراداتامدخ یمن اد یعقوم

 یربا كلرتاود نالوا رومام هورغود ندورضود هناصح

 ۱ و کلم ندزارومام ماد . ردراو یراتالکشت
 « هسریلیدما اشسا ان هتسو طقف . رام هننرومآم

 هب زخ هدتققح دف و رقاب یسایس صوصخ هنس رایدنک
 كوو ترد نالوا لخاد هعونوب . ردرلهرتاد مبا و قحلم

 «تاموسر هلا ییراظن هتسوب یکی تا فیرعل هدیراقو ءهراد

 «یرب نه .ردیرلهرباد یتادراو یضاراونامروا «هلخاد تادراو

 . ۵4۵ « دلح یجم ۲ « دو [۱]
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 .رارو ولواهرادا ندنف رطرل رسم وق لخ ادهنسورداق ن رومامیک اد

 . [۱] رازما لدبت هگدشکد هک و تيه
 راس لوغشم هللا تایدات ندا رادهقالع یهسزخ ارصحنم

 هم و نود راد و ۰ ردهدتعص و یبع هلام هد ىشراق هرلهرادا

 ینمحما تاضارقتسا نوجا هعفا روما هللا یسهرادا هلم و

Board ( ) یسهراد یسموم سسر تایدات و Paymaster 

 هوا وا هلا هلام هنزخو یالبکشت كرلهرتاد ون نوو [۱ ]

 : ردشطدبا فیرعت هدنروص لصفم تیاغ ندنفرط (0616[ یرلتبس

Das Englische Verwaltungsrechtیج ۲ « عبط یم ۳ «  

 كنيضارا دناع هب یرادمکح ماقم ینو ا5 ادا یضاراو نامروا

 « هرزوا قلوا ته یرلق هقود لیا وروق و رتساقال < یتادراو

 : ردرلشمهمل دیا رب هتلم نامزرب جیه یادراو كرلنوا : ردنا لیصح

 هد ین رلبضغب ندنادراوق را .رلرددیاع هدهعلو یرکید هلارقیرب ن لا

 غلاب هثیش رب زا كب یعو كنتادراو طقف . ردا لیصحت هرئاد و

 تالاخدانوو . ردراو یرسیموق ییا ا یالود یدو : روبلوا

 سی ررت نسب نی یسهرادا ام هام ا ا ندا صحت یموسر تارخاو

 یموسر اسا 2 رو ولوا هرادا ندنفرط رسیموقرب یجحنحواو لیک و

 مظع یسهرادا هیلخاد تادراو ندا لیصح یرلوک سو, لم اسو

 رسیم وق کیاو و و 6 زر هدنشاب كنو ۰ ردهرادار

 تام رم را ینرلهرباد لو و تلاوت 6 تاک ایا . ردراو اهد

 ین رلهرادا هباخاد تادراوو تاموسر . اد راشمربتک هدوح و یهراداو

 مکح هنغح هب ال وا قفاوم كيو هدهسدل وا تح عوضوم كمر دشلرب هلس

 0 یروار تاتمحا  یدهالتفخ تاسّوم لیویس ۰ ردشل دا

Pap. 1889, XXL, 1 



 رتاود جراخ

- ۲۳۸ — 

Generals, Officeنو و . رد  aهر اد و یدمش  

 ۱۱ یاس ع سر تایدات . لک هعوقو هلسهطساو

 ۱ Sl یقدسانم ر چیه ا .O راز هاقل وا

 . [۱] ردشل رو هتلا یا كنهلام هسزخ هرتادوا
 < قازوا قاط رب هقشاب ندرلاود قحلم ههیلام هنزخ

 هدروص یتیص قوح زا هب هلام هکر دراو اهد رئاود جراح

 یتفیدالوا یراتسانم چیه هلراشیا هلام كرلنون . راردطو مم
 هدنروص یرظن هسلکد چیه < هتشلای . كدشم وس هدیراقو

 ٠ اتسم رارسیموق ناقاب هنبراشیا هربخروماو اسیلک « هکر هلی .

 نایالوا یسسایس سما ر صاخ هتسیدنک « [۲ ] هرزوا قلوا

 Master of the Mint رد زن دم هاش رض هدنامزینعرولسناش [۱]

 یمسرو یییضارا نالوادناع هراس وپقسپ شاب « ییویسیموق اسیاک [ ۲ ]
 دراسویقسپ یتالصاح رنو . ردنا هرادا ینکالما رئاس كناسیاک
 او اسیک. ناقلخت هدرلر قلەبلغ یسوف و رقف « رنو هنناشاعم

 طول ص هرب چیه ندهرادا تابعش .  رلتا قرص هناشسوم ینیدحآ

 هب اسیاک هدازندقل وا یبهعشرب كيهرادای ومع هدتفیقح < و . ردلکد

 ندنرل رظات هني اق هليا راسویقسپ نوو هدب ويسيموق . ردهسومر عبا

 هب وتنمل راپ کا اروا ردلخاد تاوذ ضعب یاو رمغو ی راضعب

 Eh رلرد وسنم

 راح قبحالص یاضف ما نوجا یسرادا كنهرخ تاسسوم

 كن همسر ةرتاد رب ینویسیموق هیربخ روما نالوا ِترابع ندتشه رب

 سیم هق ترد هدو . رد الاغشا تعضور هاشم كى هنتعضو

 ا e یوسیموق هدوتنلراب « اردا یر

 لوئسم كن رادمکح ماقم هدوتنلراپ نویسیموق کیا و هتشيا



 دن جو ۳ سس 6 .E 5 4r ۰ مر

 و

 هنزخ هرادا تاصش نونو نايا ولو طو ص هتراظنرب هقشابو

 یرلهر اد و را . ردشل رو هننراظن تحب كنهلام
 یرامسموق كراهرادا لیق و طقف . ردا لبث هیلام هتیزخ
 دوخاپ كدرول یحشرب < قرال وا هموم هدعاقر 6 عرش دوخای

 كنهنیزخ هدلاحیرلکدابدیا نیبمت هنیوزوایسهیصوت كلیکو شاپ
 .ردلوحتم كم یسهجردكلورتنوق کیدتا ارجا هدنرزوا رلنو

 انتسم یتفک مظنت یتوکی تافراصم « هدلاوحا ضعب یتح
 قوحر لیقو .رد رظل ردق هه هج ردر یل وشم « هرزوا قلوا

 ال ۰ ردشیلقار هدسراخ یاشقام هقرف اما یاسوم

 یرلاغ تەر روب لا ویسا « یرلاف لان ویسا « مو هزوم نشف رب

 یرلاضعا ںوسنمە وتنراب 08۳0 ۵1 اماهوامو نیه رادمتعم

 كنهاک و تثیه نامز رب چیه رانو هدلاح یرلکدتا اوتحا
 هنس زخ : E A هس رالقع ییافعتسا هس رزوا لم

 هحلشاب ناشیراق هو .رغود ندورغود هتسهرادا كنکلم كن هلام

 تامدح هک ینویسموق هکلم تامدخ :ردرلنوش یر اود مرا

 وتلراب ؛ردما لاغتشا هلرادنمان نوجا یتاعش فاتح كنهکلم

 هک هو Councei’s 6۵ فرد یرلرواشم

 ؛ ربلا هملق یراهینوناق هحمال نولو نلیرو ندنفرط رارظان
 . رر دسا حط ینهیمسر قلا و نو و U هیعط

 را ییبطربغ یک قلوا كلام هرللثع ن همهلبد اقلت یرلرظان

 لانویسان « یرلاغ لانویسات « مولهزوم شرب « ندرظن هطقنو

 . رلردبا هنارا ,یتیصوصخ ع یرلاغ ترب رو



 و

 .كرافنص یراجحت «هدنمسقر كوو كرصع ىج ز وقود نوا
 E 6 EE هدنسهاس ا دوش كوو یرلقدلوا ا

 ا را لع رفا ا ا اشا تارا

 .«یشاطدیلک كنسانب هرادا « هلامهنیزخ ندیالیثع یرایسنر و
 . یدا یروحم كنسهمزناقم سود < هلرکید ربسعت دوخای

 .ندلک و شاب یسهفیظو كاهیلسناش « نامز یبخ « هقیق اف
 .هدماقموا . یدنولوا لت یک قوم كوو كا كنهنساق هرکو ص

 ۲ اع دما هاو شب تاذ نانو
  كج هلن ريتك هنشاب كنساراماق ماوع هسیابوسنم هنساراماق رادرول
 .یسمهلفیعض كنسوزرا داصتقا طقف . یدللا هراتعارظن هیدتاذ

 قّلاف وب هلام هتنزخ <« هدنسهحش یبهلغ كرلهعلاطم هقشاب و

 كنبراتموکح كننبرویسلاس درول . ىدا باغ زار ینتعضو
 ۱۳ تكساراماف ماوغ هدنفرظا ىنا ییا نوا. هلوص

 هسزخ ر نا كنا نیت هدهصوصحم تروص هدلکد ندنفرط

 نما و یسهل دا هرادا ندنفرط یدرو یر

 یسهطق مونود . رلیانولوا لوق هند هراما ر كجهرتسوک

 ,لحروح فلودار درول هد ۱۸۸5 هدنحغلالشاب كنهرود ون
 نامز ییدتا هعزانم هل راشادقرا هلیتسانم یلاصیصخ كنودرا
 هل وصح لدس رت هدهبم و راکفا دنا هات یدلوا نما لولح

 هلا تراشا یلد و نالوا عقاو صار <« زکلای . یدمرتک

 ۲ یهدرزوآین !اعرف كنافراصم زسهمش چیه هلام هسزخ . یدلاق

* 3 ۷ 

۶۰ ۰۴۹۲ ۱ IG 



A 
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۱ 

 . رداکد ققح یمهمایبهدیا باستکا ر



 ا
 یقیبطت كرلتواقو

 رولسن اش درول

 . Altorney دوخاب هنس رظاب هل دع ء] راتکلع هقشاب « هدمرتلکنا

Generalكنو . ردلکد دوجوم تاذر كب كجەدىا لبا  

 ماسقا هدنسارآ نرومأم شاطر هدهرتلکنا یمسقرب كنفاظو
 نارودلود یناصق مهمو .زاعولوا اما هسیایئاظو راس .ردا

 قوقح E ماقم هلا رولسناش در ول و هحیاشاب

 همومك تاسقعلو Law Officers of the 0۲0۲ یرلرواشم

 . رد Director of Public Prosecuton یر دم

 كنوناق < یسسایس رومام كك و كا كنتموکح هرتلکنا

 نونو « تاذ ییدتا عیدو فلاظو فلت كاو کلیک ول كا

 ا كسک و هناکی شملیهدبا هظفام ینقوقح یخرات
 اموقوا نادمر یشرافهنساسا اوق قیر هدایند ییعضوو تفص
 رلدرول « ا در سا ر ا مدا هناکی ندا لیکشت

 عقوم یفیدلوا زا اح هلبتفص یساضعا هّساق و یسر یساراماق

 . ردقحاولوا ققد هدعاشا دوخاب یدلیدا قیقد هدیراقو

 اضا اهد فّاظو اطر هدنیهام فلت هقشاب ندرانو نونو



  ا

 ۲ AED و
 یا ی در

 و

 .[1] را یعت هتسارجاو قیطت ءارانونات یمظعا مسق دکردا
 (یسهمکحر ولسناشدرول) طه مهر هدنسهر اد ی رسناشالثم

 at the head of the). 0۳010 ردیس ریماقیرادمکحماقم

 « عقومو « نوجا سای يم هدارو رهم كوو 0ع6ع0)

 . ردتیهازتاح-ك. ندرظن هطق رب یلکشو ققوقحهدهسلکد "ةسايس
 هرولسناش درو یراروار رلمسموق رومام هققد ینلاوحا تخ

 لوصا قج ال وا یع ص تی راه هم و تاسقعل . راردبا عده

 یتسهرادا لیحست یضارا یک ییدتاقیدصتو قیقدوا یدعاوقو

Land Registry Officeرر د ولوت هدنتلا لورتت وفواهحلشاب هد . 

 . ردیلعاب اکوا یسهفاک ناه كنسرايعت هیلدع <« هقشاب ندنوب
 هلاعهمکح ۲ ربنلا یار هدنمج و نح كصانم كونو کنوح

High Courtهرزوا یسهصوب كىوا| ەتى راقلاضعا  eنییعل  

 نیلوا را ا حلص و راک اح یراهمکح یتواق .رونولوا
 .[۲ ]| رایا لررعو

 . روروک هدرلهفیظو ضعب نهعاقلعت چیه هنقیبطت گارلن ول اق [۱]

 قعالرطاخ یتساروش هلتبسانمو e ا E ةاطرت
 - اتنولل درول ادنالرباو ینغارولسناش ۳# انار كوو هکر دا باجما

 هطةنر ققع هدهبعطق تروصو طقف . شهدا لاغخا تكيل وب اقر یتغلتن

 : تارکاذمکءد۱۸۹۱ و ۱۰۸ « دلج ىج ۲ . زکقاب هنوسن | .ردلکد
Ser. CCCXLIX, 3یساراماقماوع هاتبسانمو [1885,م 3  » 

 ۰ ردشع | اغا | قیلها مدع كح هلس الوا دوج وم

 انئسم ریشاقنال « یسهتسیا كن راک اح حلص نوچنایتواقه [۲]
 هدریشاقنال .رو ول وا ظنت ندنفرط تنا ولدرول هدتقیقح « هرزواقلوا



 برو اه عهد

 < كم هعب مشت هوق هدنامز یبعو یسر هقرفر رولسلاش در ول

 ینیع رار هلقلوا یساضعا ر لاعف كنهلدع و هنارجا ٌهوق

 نظ یجهدا دلو ندنعامجا كرلتحالص فلت ردقو هدلا

 چیه . زالوا نایاع هدنایاعف یر چیه كراروذع نالیاولوا

 هل وق « a رادرول دوخای هدننمحما هلدع هک قو همش

 .رلیا ولون هدنتعضو كعارسش ییوناقر ینیدلوا شما كارتشا

 هیارجا ٌهوق یسانف كشیا . ردقو روذحر كوبون هدنو طقف

 هلیتفص ماقمر یرادا . ردهدنسامشیراق هنر ر كتهلدع ٌةوق ها

 ی ءدلاقتسا كنسیدنک لح زرط دوخاب هدشيار ییدتالارتشا

 كرومأمر یسایس هدشیار كج هام الوا مهم نوجا یتکرح طخ

 چیه رولسناش نوک و < كلا . ردتیمها نایاش یسالوا 6 اح

 قحن | وا ۳ و ووا نا ها زکلا نامزر

 ۱ وا هلدع دوخاب هدنساراماق زادرول « هدنسهمکحم فانتسا

 نایاع ولو یراهقالعچیه هیت راظن هیلدع هدنناي هکر يلب هلب د| ضرع

 ۳ اع مودم - ردواو هدرام ام هقشاب

 یسر یتح  ردلکد یرواشم قوقح هناکی رار هلقلوا یوضع

 سر كن رادمکح ماقم ء می E یراواشم وقت

 لوکشم ند رظن هطقن قوقح ندالا یار كنراسانش قوقح

 ۱ تب ناهیو هدرولسناش درولو ریلسای ندنفرط یرولسن اش یلهقود
 توعد یناهقانم قوح كب هدرلنامز كوص هاتسمو هیفام عم . ردنا لوبق

 ردشمهلب |



N Aلک  

 یو یرارواشم قوقح و . E نامز ر چیه هشیا ر

Eyعقوم  RIEه هلک و ته غ ا رجا  

 . رازعوروک هدهنساق CY چیه رار هلقلوا لخاد

 Attorney :یرارواشم قومح هحیلشاب كن رادمکح ماقم ۱

Generalنالوا لک و و یسعاس قفز و هل!  

Solicitor Generalراد هننراهلئسم قوقح كرلنو ۰۲۱ رد  

 بلط ندنفرط یر یه كرتاودو ندنفرط تموکح یرلهعلاطم

 صوصخ هنیراپدنک هدنغوجر كرتاود « هیفامعم . ریلیانولوا

 یرلهعلاطم كران وو ردراو یرارواشم قوقح یعناد هرزوا قلوا

 روتسلوس هلا لارنج یهرونا . ردیفاک نوا هراح لئاسم

 ارحا تاذلاب یاس ضعب نالوا را یتبمها یناتنتسا لارنج

 ماقم « رارلبا اوعد ماقا هنرزوا یناقشش تانج ء راردبا

 تاتسوم دوخاب اد راشیا ندا یا فو
 ناوروک موزل هنرهعفادم نوجما قوقح ٌهظفا كنه رخ

 شاخ ی هد وتنلراب < رار ون ولو ES هعفادم هدب اص وصخ

 ج < راردا هعفادم یغیدلوا قفاوم ه وناق ك اارحا

 رو ناعاضبا هدنفح یراهطش قوقح لظم هد رله ال

 . یرلرواشم قوقح

 یرلقلبا موو ۰ ردع و# یرلهعا لوس یرشم یصوصح

 ر هلا Lord ۸۷0684۵ رب نوجا ایجوقسا هرلنو 1

Attorney General رب هدنوچا ادنالریاو Solicitor Generla 

 * ا icitor Generalا S0ردمزال كتا هوالع .

a 



 هدورتلکنا

 هم و ت اسقعت

 سم ۲۵۹

 ماوع رات رومام 1 هکر دکسک و ردف وا ۳۹ یرلتاصصخ و

 كوو نوجما راتاقووا شما مع هللا یراهلداحم ی هدنساراماق

 راترومآمو :صوصخاب ۰ [۲ ]رول ولوایتلت یک تافاکم یسایسرب
 یدولو هدرادتقاعقوم هقرف هلضف ندشامم صوصخ هنن ایت

 زوما هلدع ارگ كا كج هاس هد | لالحما هدانا

 ۴ راردیا نیمأت هدینلامحا كل ربا نیل

 سار OA ىجا ثنسرارواشم قوفح كن رادمکح ماتم
Ce 

 .كدشمهل وس ی رلکدتاهرادا تاذلاب یرلاوعد تیانج ضعب راح

 ۳ سارا ناتا هلع "رامرخ هدرانکلع : هقشاب
 یمسر « ردق هیراقو ننعامآ ار ی هد هک ردا

 هداروا . ردهل وب هدهداحوقسا . روت ولوا اها ندنفرط رلرومام

 رار وعام نلید ۳۴۵۵۵۲۵۱0۲9 نوا یرلعدم هلام هفظو و

 . ردراو تاقوودا درول هدنشاب كراو . رولوروک ندنفرط

 ا یرلرما كنلارنج یهنرونا هرتلکنا « هل هدادنالرا

 ۱۱۱۰ یدوجوم تان راتافووا یرادمکح ماقم ندا تک ر ح

 ۱۱ ا ردا سا اط مهتسسز :رزکب کوب

 . ردیسارملریلک ا ۷۰۰۰ یسزونس شاعم كلارنح یهرو ۱ [۲۱]

 اس رقت e كن ر یھ ردارمل ?N 3 هد کالارمح روتیسیا وس

 ۱ رولوا مد هنسارمل ریلکا ۹

 روتیسیلوسو لارج یهنرو ۲ ادنالربا هلا لار روتیسیلوس [۲]

 هافلوا رلرومأم یاس نشیکد هدکلر هللا هلك و تثیه « یلارنح
 ۰ رل ردلکد ندتنساضعا وتنلراب نامزه راز



 را

 « هدنایرظن هسلکد چیه « ن الا یمظعا ممق كنهیئانج تایقعت
 ررضتمندمرج ر .[۱] روت ولوا هماقا ندنفرط دارفا هداعلایلع

 هد اسقعت ہدنہاع مرح صخش ه شالوا دوخای شلوا

rیکاج ن « قرالوا طرح دعا  

 هرک وص ندک دردنوک هتیروضح همکح ر یمهم « ( 3 (
 ی روم هطباض ر اي یصخش شلوا ررضتم ای « ییتشم ای

 یروتتسللوس ر نایدبا مادختسا هلدصقم و اي نمک یانگ |
 كچ ب ل نم ور ا رار هما

 هغع ولو هدیابقعت طقف . ریلیدبا ارجا ندنفرط یروتسلوس

 ۔ار دای Counsel هنناقووا ا نوای نو و راهش ر وح

 ی یراظن هلخاد را هک هام ا امر 6 هیفامعم . راریلس*

 . راردبا لوق فراصم « هروک ههمانناملعت یشدیا مظنت

 . رر و هلام هزخ هدیرلنو

 یرلاوعد تلود كوو یک یرلمرج هتطو تنایخ
 هنعنع یر ندهوا یسهعا هرادا تاذلب كلارنج یهروا

 هدرام رج ی هدنملع تاکوکسم الثم « هدرلشیا ضعب . ردندنناباحا

 هد اسقعت تاذلاب E قوقح نوسنم ہراود فاتح

Justice and Police A Maitland [1]تاسقعت هدنیفرتا  
 زکقا هاب

[r]لارنح یهنرو 1. . ریلیدیا هماقا هنمات لارق اوعد هام  

 هل رارق 0116 01۳096001 ر هسروروک رارضا دصق رب هداوعد

 و یوا

 هیموم تابيقعت
 یرلرب دم



 شیر زی

 هلرصع" نك طقف . ای هی تداعر ام رد ید لام ولون

 یسهرادا كننراظن هلدعر هبموم راکفا « وصعود هتراهروا

 ا 0 كات ندقرط تلود دلا
 هلا یرلنوناق ۱۸۸۶ و ۱۸۷۵ < تک ر حو . [۱] ردشمالشاب

 یماد كنهلام هتیزخ هحنجوم رلنوناق و . [۲] یدلهح
 افا رلهفیظو یتوقح ماطر اهدو نالوا یرواشم قوقح
 .ردشل دنا نابعل یر دم هيمو تابیقمت یلارنجروتسلوس ندا

 « همانناملعت ندا نایعت یرلتیحالص ینیدلوا رااح هلتفص وب

 ۱۳۳ ۱ ۲ رام اس رب كانو كرولا درول

 نونو « [۳] ًارظن هنماکحا همانساملعت . رو ولوا ندنفرط

 رلسالفا یلهلح « رامرج که دنلع تاکوکسم « ارج مهم
 سما یبقعت ندنفرط یر هلخاد دوخای لارنح یر و

 موزا E هتقعل هنما هموم تعفنمو راهعقو كج هديا

E9 . ردیا اوعد هماقا تاد و هلتسانم رلشیا  

 نده ديا هلارا تاقووا كرك یرلاوعد یيدتسا هماقا كنسیدنک

 یرلاوعد تیانج نوتو راس ناقج هنر وضح کا و

 شتا تانا ینموزل كىەسسۇم ر هلو سيار وبسوم ۱1

 ]86 هدنسهخسن رب كووور ییاتئروف هدنرام یهنس ۱۸۷۳ و

Organisation of a legal Department of Qovernment 

SAردشع اي ینسهژورب هدرب كنو هدنسهلاقم  . 

ANAS VEC و 47-48 ۷۱6. ۰ 58 [Y] 

Cm. Papers, 1887 LI ]۳[نولاقرب هدنسهنس۱۹۰۸  

 ۲ ودخلنا قیر ندنغل روتیسیل وس هبلام هننزخ هفیظو وب هلا



RN 

 رای ا ی
 دی رالف ا ا وا هوخاب ی دهاش ۶ یخ لا
 یصوصخو یصخش هلیروص كمر و هدعاسم هفراصم یص وصخ

 ىل یرلگ  حلص . ردلباق ىنا عدراب هلب ها
 یسهفیظو قولو هدرهراشتسا قوقح هبا یرارومأم سیلو و

 ردهدنتسم كلارنج یهروا هد راشیاو نونو . ردندنسهاج .

 هب وتلراب هتسه هدنقح ینهقیظو « یر دم هبموم تاسقعت

 هوالعهدیتسهباکح كرلاوعد مهم كا اکو . ردنا مدت رواررب

  ۲عا و تیام غار هتیلاعفا كوا ( ظقف

 دعروقو هاش 2 رق رف ا
 ترکی نالوا را کیر ق کک رد

 یر دمهیموم تاسقعا هنسهاد ۳۵۰-۵۰۰ قحا ندیراشیاازح

 دیازت رب چیه هدنرادقم كرلاوعد یکیدتا هماقا . ردبا هلخادم
 . ردقو هسیا ىا

 و مهم كس راهقیظ و كس رظاب هبلدع ر 5 کا

 هدهجردیفاک یتغیداع ولو رومامر چیه كحهدب ااها ا ى

 نالوا شهلا ےس ساوا ا داد

 یرظان هیلخاد . ردشعالهحراب هدنسارا راود فلت فلاظو,

 هدرونار نلیدبا مدقت هدنقح همومع تایقعت هوتنلراب ندنفرط

 كنبرظان هیلخاد هدهغیح یجشرب . راپراج هزوک یلاثم رب كنون
 یر دم هیموم نایقعا یسیدنک كرونار طقف .ردراو ین



 نیل

EF TE 

 4 ردشط | ندەلام هن زخ هدیحم راب ۳ ردشع الاضما ندنف رط

 .یرولسناشدر ول ی EWE یمهتسلس هرادازیلکنا < ( 36

 یرظطا هلدع ازج هدیرظا هیلخاد « یرظا قوقح لیوس

 .یلهغلابم كمرو مکحر یوم هلو طقف .[۱] ربرتسوک هيد

 قیشیراقر هدرادا ةبعشر یناهره رازیلکنا .ردیشرب یلکدمو
 :همراق یراسسلر یوم نو و نامز یرلکدهتسیا قعای شا

 i رولوا وصود اهد كعد رلر ول وا قووم هدب ر وص

 اک شر E یتیداع ولو یرظا هلدع ا

 ند ر ه رز وا ییدلوروک داتعم رب ةد را کنم نو و دوح وم

  .زکجهداتخهدنایر هقشابندنساسلک هرتلکنا .ردقو هدیرظان

 .قلوا هسسومر یمسر اماع كیاسلک  هحهداس < هدار وب

 وار ا ردشیراق ههساس تاشقانم دیدش ك.هرک قوحو

 .تربح نایاش ندنلورتنوق كنهمارحا ٌهوق هدناصوصخ قوحر

 «یقالکنت كیاسلک . ردفاک كمهلب وس یغیدلاق هدب ر وص

 ..رلساتولوا لیدعت هلا نواقر قحا یراساسا ناعا «یرانسآ

 «اعفا و ۰ ردلکد یقص ردق ون علا هتل ود را هرادا طو

 كوو راسو ىراسوقسب ءردیسر كوو كلا كناسلک لارق

۱ 
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  ۲ < Englische Verwaltungsrecht, [11عبط یجم «.
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 ۱ ری

Convocationیحالص رادقم ر یرافدلوا كلام < ی رلسلحم  

 < طقف .[١]رلردحاتح هننذا كلا رف نوجا كمل هدا لامعتسا -

 طابضتا وهنسهرادا كناسلک یرادمکح ماقم ءهسرلیدا انتتساوب

 راک هن رار وما EEE رلت و . زامشیراف هسراشیا

 ی الود و لالخا یا دوخاب ندیزو یساطخ بهدم

 قحا رلاوعد ثح هاب دی | هماقا هنماع Clergymen ارز

 ردق هرذ اکو تموکح . ریلی هدا عاهسا هلیتقفاوم كسوقسپ
 یرادمکحماقم ینمسقر كن رلاضعا تننمجحما اسلک .زعاهعفادم
 ینسهمیظع تیرثک.ا كه و راسوقسپ رار کما ناک

 کد علا هب راظزر چیه و تكنمحا ۰ ردا لکشت

 ییدتا ارجا كتهنساق هدنرزوا یسهرادا كناسلک « هیلع ءاس

 هدناددش یج هلیهوق هنسلحم نویسافوونوق لورتنوق هناکی
 یمالوادناع هک و شاب ییاحتا كسرارومأم كسک و كناسلکو
 ناقل ر شه رخ اروم ری

 هدهساق ییا لوص يتح . ردلکد مزال یسالوابوسنم هتساسلک "

 درلو واو بوسام هنهذمناقلغن اد یسک اك رال و شاب

 هجو اززوهب یاهجو بصانم كوو كناسلک لک و شاپ
 ه یرادمکح ماقم یمجو ها رولسلاش درول . ردکلام هفح

 Ro یقح نیل 0 بصنم زون 8 دن اع

 نوچا نابهر تثیه « تیحالص و < هکدهتا ميسو وتنازاب ۱1
 ۱ ۱ ردا راصخا هنعض و هبیه دم ماکحا قاط یروب#ع

e [r]نود ندنساربل ملکزا یرکیو نالوا دناع  



 ایچ وقسا

 ۳ بر ی

 كنسدا رفاه ندنسهرادا كیاسلک ه رضا چیه ەس ریلپ دی | اشسا ود

 ۰ ردلکد لوئسم ندنناکرح

 هک 9 هطلار N و هلا اسلک ۱۳

 طقف .ردهطبارر قصو < هلا راتعار : رد دعو ر یصوصح

 اسالک < ندفرطر ۰ ردقوقحو ییرشل هدایژ ندقل وا یرادا

 كنسهمکح كسک و . ردشعالغاب هافاکشوم هلرانوناق ماطر
 ۱ ال تلباییرف ندنفرطیراذمکح ماقم یکاحب
 < طقف . [۱] رونولوا ضرع ههمکحمر یناحورربغ یرلاعدتسا

 ۱ لا تا نهوتلرا ءاسلک ء ندفرط رکید

 نوصمندنفرط لود یساسور یک ایر ۰۱! ۱ . راشاپ هلسادراو

 e هع ول ما ناعل اوت < دد را هنا لخاد هتساراماق رادو ولو

 كن هنارجا هوق هدنایاعف « یک یدارفا رئاس كنابهر تيه

 . راردهدازا ندلورتن وقو نراظن

 : نوتو نالوا مزال یسهلدا تح كنتموکح هرتلکنا

 صاخ هاد الراو هایحوقسا .لدسا قیقد ینسهیموم تامدخ

 روولوا ضیوفت ندنفرا- رولسناش درول « تاهح نوو نالوا
Hans., 3 Ser. CLXIX. 2. 1919 ( ) . قوحر اهد مهم اهد 

 ( ۲۵8, 3 56۲۰ سیو ۵. 131 ) . ردهلو هدتاهح

 ةرثاد كنبر:دمکح ماقم هدنلخاد یلهقود یرولسناش ین هقود رتساقنال

 یرلهطا شنام هدیرظان هیلخاد . رابای ین رلنییعت تاهح نریک هنتیحالص

 ۲۱۵۳6۰, ۵ ۲۰, COOLIRIS رلیا هح ول ا نامو

٠ p. 1745-1746 
 ۸ ردبنمجا هلدع كصاخ یاروش « RE و 1
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 ار

 تو رج كرا یناققدت كرو «هحینلک هراهسوم نالوا
Eاد نشت یرلکدتا رادهفالع ییهلم تو  

 تموکح « ردق ههحنلک هللوا هنس"یعرکی . رلیالوا لخاد

 هصاخاب یتاسانم هلراشبا داع هنایح وقسا ا صحنم كنه زک ی

 تاقووذا درو E .یدروسیدا هرادا ندنفرط یرظاب هلخاد

 . ید یراشتسم نوسنم هب وتلراب كس رلشیا اح وقسا هدتفعشح 1۷ 19

 هرادا هدر وص یصحش یرلشبا و هسلکد یلاحوقسا یما

 یدروت ولو E هرادآ نو و هسروسهتسیا كمت

 ا .ید ولوا ثادحا EEE نوجا احوقسا هد۱۸۸۵ -

 یال نیت نارکج هدایز نیکفخ یدیوزاب اد
 تاموکح « كسرظان هلخاد هدهرتلکنا . رولوا ورضود اهد كعد
 هب اشم هم اظو یرلکدتا اما كن رظاب فراعم و تك رظاب هل

 SS هدتقصح . یدلیر و هاذ و هداح وقسا را هفظ و

 ندا قلعت هانحوقسا كرلتراظن لیوس فلتح یاک ایحوقسا

 ةلح تاموکح انعوتسا هصاطابو ردلنع یوم كنبرلشبا

 يلساک تلود ین ردیسر كنرلتراظن فراعمو "

 ه هلک و خا طقف . ردزآ یللیا . ردقو یقوم ( رظان )
 .ردىا كارتشا ه هم اق « هداعلایلع « هدهساکد نامزیه «ء ردلخاد

 . ردیدنساضعا كتر ندنساراماق ییا كوتنلراب تقویه

 هلا ایحوقسا هلا ینابسانم نالوا هلبا ادنالرا كنم رتلکنا

 .ردهدلاح ر قج رج E داصا ابا و نالوا و



 ین

 ر كب ییایحومسا هلا هرتلکنا ییوناق داحا ی هدنحراب ۱۷۰۷

 ل ردكلام هم هک عو ه وتنلراب يع . ردشع وق هلاح تلود

 یواق داحشا . ردشمهمنلس راقرف یسایس مدارا هیفامعم

 .ردشمامزو ی رلهسسّوم قوقح « ی رلهسس ماسک كىابحوقسا

 ا ها سر صاح دک اخ وفا نوک و-الاح

 صاخ 1 كنایخوقسا . ردساسلک له رهتیسر ء و

 و امام نیککنهرلکنا "هک ردراو یمهتسس رایت

 ۱۱۳۵ هو فرع زور قورق نالوا صاخ هاحوقسا

 یاحالطصا هلوا .ردسسّوم هنرزوا قوقح 6۷1 لدم « ردلکد
SSنوحاینیدلوا هلو . رو ولوا نظ ار » 

 عوضوم یتیطت رلسسنر یییرشت هدنلحاس کیا كرم دیو

 یرلکجهلدبا قیبطت هرک قوچ وتتلراپ هلی رانامز ینیدلوا تح
 . ردشعا لوق نوناق ىا یاب هروک هتنراهبسّوم كرلتكلم

 . ردشمامشانساق اما هنر رب تکلم کیا هدندرظن هطق یعامحا

 ی ییاحوقسا زیلکنا ر طقف . ردزیاکنا یلاحوقسا ر ۰

 ۳۳ ا د وعر ههرک یرلیدتک" رالابخوقسا

 < قرالوا هلضف . ردکلام هقوقح نونو كرلزىلكنا قرع و

 نو و كیهرتلکنا ۰ ردراو هدیرزاتتما صوصخ هک

 I وا ا اا وقما ینرلسرومام

 ا نایب بل نوا ادال
SANكونو هنسهرک اذم كرلن واق ندا قلعت هب هرتیلکنا  
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 هاجرت ا رف ا رق
 ماهلا ندنفرط یرلثوعم ایحوقسا ی رلنوناق ندا قلعت

 تیعضووت ۰ رول وا هلو 5 یوح هدهد العف ردمز ال كمل دا

 مزد یص وصح كنرارکف و كس رله ّوم اح وقسا ام

 یوا ندرلککنءتلکنا هدهحرد ثكجهدبا مازاتسا ےک

 لقرف ردق كجه ها دلو تموصخو ترش 9 هیفامعم

 هحور ر لیکو, سناحتم ه» اممق . رویا تنش ندنسالوا

 هیعامجاتلادعو تسایس « ند لرللایجوقسا نالواموقر كلام
 تایسح تدحور هدنسارا هبعامجا فونص نو و هدنناصوصخ

 «قرالوا یسهحبش كىو . نوک را ند رلملی هدا نمت

 هراداندنفررطرللایح وقسا ًاقفوت هنیزارکف ایجوقسا « احوقسا
 ردهدقع ولوا هرادا ندنفرط رازلکنا ادنالرا هک ولاح .رولیدا

 . ردشع ولواهرادا هروک هن را رکفزماکناردق هب هحنلکه ران امز ناقایو

 ۱ یتسوتللراب ادنالرا ینوناق داحا ادنالرا هد ۰۱

 هدر نیمتسو ینماع كەل مش دوق نوحاقللارق دحتمو یدتا

 كنادنالربا « زکلای . یدملاعیدوت هبوتتلراپ كرتشم ندا داقعنا
 كس رادمکح ماقم « تموکح . یدلاق هدنلبود یسهینارجا ٌهوُق

 «هدیایرظن . ]۲٩۱ رونولوا ارحا هنمات تناس ویلدرو هاتفص ین

"est Act [1ا هد هتزومآم و یاکحا كننوناق ٤١ 

 تیرٹک ۱ كقخ ینیدلوا زومأم هنسهرادا « تنانتویل درول « هلع ءات
 قلوا تونم هه دم رب هقشاب نده دم یتیدلوا توسم تا را

 ۰ ردهدنن رویم

 ادب الرب | 8



 نی

 ۱۳ ربا هاسهطماو یرظا"هلحاد ء تناول کرول

 وا ضاخ ا اقفوت هتاملعت یحملس الا

 ۳۳۲ ها ولو ندو اشیا االف هک ولا ۰ رویدنا
 كلی یسرادا كنادنالرا کنوح . ردشک مزال كلا نایرج

 تحت كنسرظان هلخاد هاتهح یيدتا نیاسک ۱ تمار كوو

eیناکما یمهملس هلند الت  Eتناسوبلدرول . 

 ا یونس . ردناذ ر بوسنم هنلاع تلاصا كك و اياد

 .ندا زواحم هر یناصیصخح مظع ی هدنرادقم ارل كم ا

 ۱ رو ماش یک ود ر هتساپم فراصم كننک و

 ۱۳۵ ۰ ردلکدوا شا كن راظن اد الرا « هداعلا ىلع « طقف

 .نوا یرادقم كرلەنس یتیدلوا لخاد _ههساق « یر ندنح ران

 ۱ ا نوو یهو تاک هک ولا زالو یر

 چوا هصق تیاغ راس هلا یراهس ۸۵ - ۷۲ زکلا

 ندو . ىدا ندنساضعا هساف « هرزوا قلوا اتسم هصاف

 . رد دنساضعا یساراماق ماوع و باک « هقشاب

 تفلام زلکنا هدهرک قوح و كنبراثوعم ادنالرا هداروا

 هلا هعفادم یتسهرادا ادنالرا یشراق هسراموم كانسهقرف

 ۳۲ ۲ االوا ۶ مداملا رع ۶ نی یوم باک : ردفلکم
 نداهرادا یتکلم هدنقیقح . ردو بس ندا قوس کما اھا

 هلضف كب یسوف « كنتراظن هلت تاموکح ادنال ربا .ردشلوا وا

 ا كنسهرادا اف خاور متن را اال



 — ۷۲۵۷ تن

 ادا ولروده و اب یبهام یساس « هدهموم تروص . ردوا

 روما ادنالراو ههلام روما زکلای .ردلوئسموا نوجا یرلشیا

 ندور ود اوا رهام نیو ربا ندا قلم را
 دمرتلکنا «یعومع باک ۰ [۱]رارددناع ه هیلام هسزخهورضود

 زیلکنا هقشاب ندقدلواز اح یراتحالص نالوادباع هرارظان ددعتم

 ۱۸۰۰۱ O هدءرادتفاو دوش نایاع ولو هدب رز چیه ندب رل رظال

 ادنالربا هدنمظعامسق كنهرود نک هرک و صندداحا ی هدنح رات

 هک یه ان تو عپاب هرلنوناق ,یناتتسا قوجر

 دیدحت هلراهاصاف هصبقو هلرامسا فلتم طقف . رابدا تقوم

 اعاد یراهاغ طقف . ردشمشک د ماکحاو .[] یدرارولیدا

 نک و هداعلاقوف نوا لکت ناف اما هنتموکح ادنالرا

 یسهطباضاد ال ربا «هقشاب ندو . ید اف وطعم کم ر و راتیحالص

 هالا یرصاكنهيلحم تاموکح یک ینیدلوا هدایحوقساو هدهرتلکنا
 ولوط عبا هتسوناشنلبود ه ورود ندوضودهدر قجالون وق

 هود نلیرو el: Royal Jrish Constabulary . ردشم

 هنیرل رسیموق فراعم ادنال رب ایم «لیصحت یربغ كانلیصحم كلسم [۱ ]
 تیهام رب یسایس هدرلهتیموقو . ردداع هنبرل رسیموق لیصحم هترواو

 رلاضعا ناك مزال قلوا كيلواق اق ناتستور اسف طقف . ردقو

 هدنرزوارلنو هدكنيمومعبتاک . رلرولولوا نییعت ندنفرط تنانتویل درول

 . ردراو یذدوف ردق ههحردرب
 یادو .ردیوناق تایانج یهد۱۸۸۷ یسیحنک وص كرانو [۲ ]

 رک هفیبطت مقوم هنیرزوا یسهماننایب رم كتنانتویل درول هدهسا ۱
 یرک هرک وص و

 قهوکح كه رک 1

  Eما نو  Eی ست نم نا ۹۳۹ ۱



 كهرادا انف

 یرلہبس

ON 

 ا ا کلام هدارفا زواحتم کم ییانوا هحلسم
 ردهلضف هعفد کیا ندنسهطباض هرتلکنا هلتسن هنسوف .

 هزوک كب نوجنا یتموکح هرتلکنا یسرادا كنادالربا .

 یهدنساننا رصعر . ردشمتا لیکشت كلزستیقفومر ناپراج
 سادب رز هاشحم هدعاسم هدارا و یعالقاصواص « تقوم «یحراب

 یاس ها شات شیاسا هن طقف .ردشع ول و ترابعندنسهاساس

 هوطخ ره. ردشم ول وا نیمأت یتقادص كقلخ و شل دا نون قلخە

 موزل اکوا هدنتح تیرومحم < شما | كرهلوتوشود لامقتسا

 تقوم انهاظ یرانوناق لیکنت . ردشلوروک ٣۰ مریم < هي

 نوزوارانوب .ردرلشع ولوا عضو نوما قم ولون هراحرب هتیعضورپ

 لوا اهد . راردلکد مهلم ندتسایسر یوصحم رک نوزوا
 نردو یمومع قحن ا تادعاسم كحج هلی الوا روم یدراهلیاب

 :ردشل دبا زار | هرک وصندک دنا بلجیقد رظن تماونممدعرب

 هدنسهاسیناباا هالق هدنقیقح یرلالوا قوقح لئان كرلکلوتاق
 ی افحندنلاح یناسلک كلود كناسلک ناقنلفنا .ردشلازاق

 یهژورب لور موه . ردشل دا لبحعت هدنسهباس یک شن اف

 لنراپ « شا بیقعت ینفاشکنا كنسهقرف ادنالرا هدوتنلراب
 جوا هدرانامز ینیدوط هدنلا یازبم رادتقا هدنساراماق ماوع

 نلوروک هدنسارا رلیلپوک هدیرانوناق یضارا .ردشمقبح هالعا

 تاحالصا یهدهرتلکنا كرلهعلاطم ینیع . ردلوصحم كنايلغر

 كم ییامعتسا ءوسرب ع كنوتلراب « ینیدلوا دراو هدهدنقح
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 امدا ییبایدبا فداصت ردان هسا عنم ندامقیح ههجردرب زرا
 كنلکشینهشا اسا ورا كسوکصت و طی ا ردتعولوا

 « و . ردسهحش ر یعسط هدلاح یه هدهسلکد نانتجا لباقربع

 ندا قوس هلاغتشا لا یضارعا هدایز ندرادس نرد یتموکح
 فداصتهن را هلیس و تدوع اا هب هطش ود .ردب یهاظن تالباع رب

 هکر دراوقرف وش هدنسارآ ادنالربا هلا هرتلکنا طقف .زکجءدبا

 ء هرک وص ندک دلیدبا لن هداروا قلخفونص نونو «وتنلرا
 لواندهلک هلاحرب .لمحت لباق ربغ راو «یتراساکش كرازیلکنا

 یشراقهسراتاکش كرایلادنال ربا هک وللاح .زالاقیرک ندقمالک |

 كنادنالرا .« هلراتعا ساسا ۰ رویمرتسوک یتساسح ینیع

 تحالصی مع كنب راختنمو كنوعبم زیلکنارب یراهلتسم یتموکح
 هلا تیاکشرب یدج یلوعبم زیلکنارت ۰ ردهدنجراخ یرافوقوو

 اکنون .ردزجاع ندقمرییآ ندنرب رب هدرظنکبیالاطم لوقممریغ
 شنا قوحر اتاذ , رسا لاا نامر اوا رو یا
 زاك یوا تح نهمرتک هنایلغیسلحم « هنماق نالاتوب هدنتلا
 نو و . صهتسلا قمالاحروق ی هلئسمرب لکشم ندا رادهقالع

 دحتمهدنسهیسایس لاما تام حنا كنتموکح وتللراپرب « رانوب
 ندرللاثم ندا تالا ینتقیقح کج هل« هلشیا ًامظتنم هغدلوا

 ۰ ردیرب
 نوجا یتموکح كنادنالرا كنمژءهر وتنلراب هک قو هبش

 یساروش موو . ردشمقح هب ادىم یتبدل وا ار زمسشیر ولا

 ینالکشم كن هلئسم



 ات و تب

 .یدراو تالکشم مظع هدهجرد كوص هدتروا هک ردیاماعون وا

 هدنرون ار روهمشمواهداداناق كماهرود درولی رامدا تلودزیلکنا

 هلا موقر نب » : یدرارلیهدیا رارکت یرازوس ییدهلوس

 نظ یمنجهنولوب _هدنسشراق تافالتخا یهدنسارا تموکحر
 هد رح لاح هلرارر هدنلخاد تلود ینیع هک وبلاح . مدرویدا

 ےتف اد الرا « تدم هجرلرصع ۰ [1] « مروی روک تلم کیا
 هتسرلربرب زاب واغم هللا رللاغ . یدلاق هدنلاح تکلعر شم دما

 ا < یدشفل | هتیعبات تحت قرع ییرب . رلیدالوا جم

 قلیر | یهدنسارا راقع قلیر | یهدنسارا راداقتعا .یدشمام

  هتقرعنوسقاس «رلتلس . یدشک هلاحرب زراب اهد تاقر ندنزو

 ۳ مک كلامهنکلسم تس تر واهدرتسل وا و ی رابحاص لام یوسنم

 كل ودر ینجاهطباض هدنرظن كران وا .رلرداقلت یک ینجایرا

 ۱۳۳۲ ۱ تقک تموک هدادب الا تمضووت .ردیسهظفاحم وق
 .یدالاقهلقعوق هلال شار لکشم هدهجردلوص زکلای نوجما
 هرالادنالربا ۰ ردهدقعارغوا هنالکشم هد ىلج كيوم ن الا

 هالعاجوایولفم كمر و هدعاسم ه هعاهرادا ی رایدنک یدنک

 یهدنسقلت تلادعو قوقح .ردقع |هرلقار وط یلاغو قمراقح

 0 كيابحوقسا . رارویدیا دز اهد تاق ر یتالکشم هدراق رف

 - ردشلوا عبات هی ژەر ییدع كيهرتلکنا ادنالرا قرالواهتسکع

 . ردشلدبا هیوق ندنرهمکح رتسنیمتسو یرلهمکح ادنالربا

Com. Papers, 1839, XVII, 1, p. 8 [1] 
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 ةح . راردا قیطت ینقوقح تاداعو فرع زلكنا رانو

 قوج طقف . ردیش ینیع هدیمظعا مسقلرلنوناق دناع هب هص وصخ

 تموکحیسا مات الراوشنانامز نارڅ ههرزوا یی و

 كنتموکج رکنا ندفرطر ردراو یمهتسس هلدع یاو

 «ندف رط رکید ؛ یقوقح زملکنا ¿ نلیسا قیطت ندنف رط یرار پت

 هدنجراخ نولاقو سسوم هنرزوا راسسنر هقشابنوو نونو

 قومحو . مژهرر ضر "اعم نلیدا قیطن ندنفرط تیوضعر

 مهارحا عقوم هل وق و و اا نکا هدي ابلعف ی < زهر

 هللا ینایس> کارو تلادع كتقلخ < ی ردهدقمل وق

 ۱ : ۳ مه اهد

 ۱ ی یضارا یهدنسارا یرابقلت قوقح دارالادنالرا ها رازیلکنا

 ۱ . رولو یادش هحرد كوص هدنسهلئتسم یلاغشا كدضارا قرف

 هن رل رکفز لکن ای رلک دتا كارتشا هدكنضاراباا کەدادنالرا

 یسەضوصخ ماکحا كنوناق . رددناع هنحاص لام یضارا هروک

 كنسوتاروطنوق « هدهسمک نالوا دلایذ هیضارا « هدام ولون
 فرصت ر هدنسهرااد یماکحا كنوناروطنوق و هڪ دم یعاود

 نالوا دلایذ هیضارا ء زکلای,. ردقو یش رب هقشاب ندنقح

 ارک رب مہم یشراق هنیحاص لام هکر دراو سح وش هدرایلیوک

 قحر هدنززوا یضارا هدرانوا « هرزوا قلوا اشتسم ی روح

 ردشمل | ندا كنرادادجا كرانوا یضارا و . راردیحاص

 ندیراتربغو دهج ثانسرابدنک لماع نر داو ناحا یرلنوا



 1 ۱ ۱ شه و ی ۱

 ۱ هکر دراو تیدضر ااف هدارو . [۱]ردلکد یثر هقشاب

 .زاما ولو ناکما هلح هدنروص كج هديا نون هد قرط کیا یھ

 | ا لرلانالرا ءرزوا قلوا یاشنم كنالکشم نوتو
 1 < طقف . رولیدا ثحم ندهدددش تبطو ص یرلکدهلسب یشراق

 ۱ . ردقو را نددیدش صارتحا و هدرللادنالرا « هاتیمومع

 ۱ كمدآ ره لاعف یک رایلجهوسا « نامز یرلکدتبا ترجح هبا معآ
 ۱ هراراج قبحا و عساو کج هلی الوا یحاص كالتفیحر هلقليالوق
 ۱ وب و یک رایدوم ندیا راقحتسا ینیضارا هدر كجدک

 اد الا ی یرلکدهتسیا كل رال ادب الا . رروشهلر هدرلرهش

 ۰ و یییدل وا یرافحر هدول کن وح : ردسضارا

 تدسانم سارا راد لا یذ ی هلا یحاص لام

 دا ردشل دنا لسو هرآهراح فلتع نوجا لح ییسهائسم

 ارصحنم یتسانم یهدارا نوناق و . یدلبای ینوناق ۰

 فرطر یدلایذ لاح ردهفامعم «رویر دتادانتساه و ار وطن وق

 < هرکوص ےس نوا ۰. یدروهلا دیش زارب ینسهماعم كما

 . یدتا لوق تسنر ر هقشاب نوو نونو ینوناق ۰
 نو و ینیفح یراحیتسا یضارا هدزرط نم مبل وا کنوح

 هدنرزوا یضارا ییدسا لاغشا هدلایذ كرددنا لیمشت هتکلم

 «هلتموم « تاحالصا نالیاب هدضا را یمظعا م ہق كسحو ۱ ]

 هدادنالر | هدایز ندقلوا یرتا UN 6 یک ینیدلوا هدرتلکنا

 1 9 ندقلوا یھ یوصح كژرا رح ًاتسم



 تک یا ی ها

 قرالوا ثابت به یتاط تله قح ر ټو لباق

 جاعزا رب هدنملع یحاص لام هلی هراهسمیک شوط یضارا
 یهلتسم رلربدب و طقف . یدرویر و ییقح كملمهحا یساوعد

 اقوقح كسار یضارا هد ۱۸۸۱ <« ا . رایدمهدا لح

 ینما تفصا و لدع قفاوم « ینعی . یدقیح یلوصا یصیقس
 . یدنولوا نمت ندنفرط تموکح راجما لد ر یرلکدرو

 یساعدا كنحاص لام .رابدقلاق هتاکش فرط یاره هدنامز وا

 ترش ارا ۸ اینا وا تم روس یار و هک

 هیلع هان .یدیا ظر هک سهیش چیه كما صیقنت یراجما لدب
 هدنماقم هراح رب هفلوت روف ندنالکشم « كتموکح ینلام یدنک

 <« ندفرط رکید . [۱] یدا یلقح هدکمنا مکح هنکیدتا ادف

 تیاعر هنادهعت .رایدعا نونع یرارجأتسم رلهراجا لدب لوقعم
 لد یی رازللکنا نالوا عوبشم هدنروص نرد كب هلیسح

 لک اب یک را یر دارا لس. ییدهتکنا تراک
 ا قو یار یطسخ اماع هایدام طقف ن و

 رابلادن الر انا ولو ششش هدنحایع ژءهر ارجا یرومحم و نایاشای

 دفع نابوا ر ر ی خب زا اه راف هرو ار وطتوف

 یره هدایز ندقلوا ییعق كن رهما هلواقم راحیتسا یرلکدتا

 یمهحیش كوب .رارونولوب عناق هن رلکدتا لیمحت راهیجو ضعب

 [)6700۲867 ندنفرط 1,ع01ع7 یساوعد كن رلیحاص لام [۱ ]
nd Liberty۱۹۰۷-۰۲۱۲ «دلج یجئرب .ردهدکلب دبا هعفادم دلت وق هد  



 سس ۲۷۵ بن ۱

 2 04 4 هد ۱۸۸۷ .یدقح تالکشم قرالوا

 ارات ا ا

 ال ی هرک وص ند ران و اق ی تارا وروسر دودح هدهحرد

 هلیساسّور كرللادن ال را هد ۱۹۰۲ « یرایضعب ند رابحاص یضارا
 هدنرزوا یخارا هدفرط یا یه . لایدا دقع سلارفوق ر

 ییضارا دلا كنحاص لام نوجا یراکدسا اوعد قحر

 هنکیدسا ly هتموکح كما لر مار بولا نواص

 ا تا ك اتاق یشارا هدرا وا ۰ یدل و رارق

 ترم و 1 یدشمزتک لاح 14 یال وف اه د قالتا یسالوا

 3 یروصت و با ینوناق یسارتشا یضارا هدنسهنس ۱۹۰۳
 .یدرو هما هه یییضاراتموکح .یدتا تشت هفعوق هارج

 هلکن و و ولادت ا كب ندر ا روس و ی

 یحاص كنضارا که وا ی ات یدروهدوا ی اوآ

 یسهلماعم كالمتسا < ءرک وص لدخرا وا . 7 ا

 طو . ردهدکیا ماود ییاعیزول كلتفح ییدسانیعآ كنوناقو

Sod ۱۰۰۳ . 3 ۳0۲, ۷1], ۰. 37۰ ۱[هلرلعیفل |  

 ندنقسطت كنو ندهمک قوح ی رلث وعبم ادن ال | طفف . یدنالمشراق

 یضارا .هدنس ۲۰ زو یسهنس ۱۹۰۵ ۰ رلیدالشاب هناکش

 ¢ هرزوا قاوا یسهباشن تب ون و 6 و دست اصصخح كن وسيم وق

 11808, 4 56۲. ۰ رلیدلوا قفوم هکمر دتا لوبق تالیزن ارل زود
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 کج هلی انولوا نم . ردحاتم هامز ما شا ۱۳

 تا ارجا هلتعرس اهد هاتسن هرلر رقف هدلاوح نکن ز ءهرزوآ۲ " ۱

 بو اک كنس هم ا نوو هدهاسو . یدلوا

 نو تو ادنالرا طق ریا ولوا دما یک 8

 نکن روک روک نوجا كنا نظ یننجالوا شا ا 4 3
 ۱ . رايا باجما قتل " 1

 تموکح « یامولعم رصتخ وب ی هدنقح یران وداق ضو

 لباق ربغ كتايقلت قوقح هدنسارا راندا تموکح هلراندبا

rیغیدلوا ینالکشم مظعه كتموکح هدنکلعرب یتیدنولوب  
 هدنع دا سه كنسهلئسم ادالرا . كدر و نوجا مو

 0 2 : ردهدکملسک ون هعنامر لیقو



 با ید

 هکلم تمدخ یعاد

 قرف یطق یهدنسارآ ررومآم یمایسیغ هلا رارومأم یس ایس

 هساساتالکشت تان هرتلکنا یحنرات كنهکلم تمدخ ی ماد

 تباغ هدنجا یخرات فاشکنا نوزوا کیدریک ندنرظن طق
 راو فسأتلاعم طقف . یدربلیبهدمالیکشت ار یلهدافتسا

 دلو وب كنابوروا <« یتلم زلکنا و ازا ردق ه یدمش

 هداش صا وندنتاع كلحملق و قابح هساط رقنالوا طلسم هنمسقر

 یسایس قحن ا ندنلوصا [*] « قعوق هناربم » نالوا یراج
 ندیرار رب ۳ اپ نایانوا اح ییهام یساس هل رل رادف رط

 اب . ردشملم الوروق هدنسهاس قمری هدیروص ے رص

 . كتموکح .راربشنتهدوتنلراپ لکد هدنجاكنهروک یرادا«رارومآم

 هنتحالص هرادایوب «هدلاح ره ۰ راردب!هرادا ینسهیمومع تسایس
 ۳ یتسهمان تیلوئسم كتهيموم تسابس «رارون ولو كلام

 روسایسربع . رارلیرا ندنراهفظو هدکلر هلا هنناقو رارشاط

 ۳ ا هاش آ قوم دی رصع ]



 سس ۷۲۷ —

 هدرا ومد ا یالدس هقرفنووت «سکعلاب «هسلا رازومام

 كنامز رار ا "اللمکم ینسهحاس نولو كنهرادا راو .راربلاق

 هلا یناعرف یتسایس نلیدا لوق ندنفرط یسهلک و تئیه

 كرنا قت یتفاشکنا كع زەر وتنلراپ قرفو ۰ راردا قطت

 ۰ ردشمهلبا سسات هد روص یر ۱

 رور و تاصصختو تیرومام هتساضعا وتنلراب « كلارق

 یهدنخرا ۱۷۰۰ « یسوقروق یسهملیالوا E هوو
 ارظنه هدامو . ردشعا دشعا جاتا ینسام لون وق هدامر هنوناف نیسات

 هب یرادمکح ماقم هرک NS رادنقاعقوم كننادناخرووناه
 هنساراماق ماوع مدار نال وایحاص هقطو ايو تیرومامر علا

 عقوم نواقو ء طةف ۰۲۱ ]ردشع باغ یتفلباق ثمای ال وا اضعا

 ندنساراماق ماوع یرارومآملو و كتلود «لواندهمرک هتیعم

 .CEN یدل دبا قرف روذحم یهدکعا ےارخا امامت
 و هدنشراا ۱۷۰۵ لوا نرشت ۲۵ « هدام و

 ضمب .دوجومو یراسکا ی نیا تا
 ماوع . یدنولوا لیدعت هدروص قجاقار جراخ یرلرومام

 ینتفص قلاضعا «یرلاضعا نلیدسانعیعل هرلهفظو هقشابكنساراماق
 وب و ا ۔ ہر دنا ناجا ۱ ارادن لتقف درک تاع

MN e. 23 ۱[یشع لوا ندعراو . 12-13 ۷۷۱۱  
 Parl. Govt. in England : زکقاب هدو نوجم ا یعاسم فوطعم هن هباغ

E۱  

 دكرارومآمیس ايس ريغ

 جراخ ندوتنلراب

 یرل املقارب
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 نوجما ینیدلوا قوج تب راتنرومأم ا [۱] یدرلریلم
 كوو اتاذ . یدلاق دوجوم ی او هه هدوتتاراپ
 لصاف طخ ر حضاو داوو ا رام ۱ یرار تام تلود

 هلا نامز رور هکی دشلرب لوصا ییا طقف . یدهما ۳"

 ز اح یتیهام یمایس .رایدقوص هاکشرب ییطق كب یلصاف طخوب
 ۱ ناولو هدت رومآموب < نامز یج هدا ثادحا امر ی

 . ةدامر راد هکجهلس هدا هظفاحم ینعلاضعا یساراماق ماوع كاذ
 ء نامز نامز « هرک وص . یدلوا تداع كما لوف هر ون اق

 یغاشآ رانون هک یدلبای ران وناق ضعب هدنقح راترومأم

 .یدرلرویفا ر جراخ ندوتنلراباماع روا فص صعل «

 هراساک نوتو یهدنغوج رب كي همسر ر اود ران و اق و 6 دا

 ثنادحا ی ا ندنح راب ۱۱۷/۰ ۵ ۵ اد را ردقبطت لاق

and 6 Anné 7, §§ 25-26 [۷]4 ۸۵86 € 8  
 .رودا ا اطا اعا ودو ودرا یسهدامیج ۳۸ $ كون اقو

 3 قرالوا هیم و خدعاق . رلریلسالوا اضعا هدنسا راماق ماوع ران وا

 یرلهثق | افعتسا ندقاث وعبم لوا ندا لوبق یلنادناموق رم

EESماوع 3 را لكم دا احر  EEN GIه رلطب اض  

 نوو نوو ارظن O SH OST ریلیدب | یفداصت

 سم و یرلقدل وا اضعا هب وتنلراب هکنوخ ۰ رلردهدتعضو ۳ هقشاب

 . رلربربو هدراقطن لع یک یرلکدتنا كارتشا هتسهنرک اذم .تللئابه
 هققدرب هنرااع اپ یش هليو دا رلب ويس ناولو هدنتمدخ 6 اغ

 هدهکلم تامدخ تالیصفت یهدیایو « هلع ءاس . زاعولوا لمحت هلن

 ۱ و هران ان ولو
 ۰ میط یجم ۱۰ > On Election : Rogers ۰ نکقاب [۲] ۱

۱ A ia A دالح ی ۳ 

۳ 
[۱ E
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 نواق ناب وط جراح ندوتلرا ی رلبحاص تیرومام شل دما

 هزار و وام نولو یهدیعاشا ندنسهجرد قل رظاب هدکلر هلا

 2 1 زارلا هنلخاد یرللومش وا رز 9

  فیلأت هللا فئاظو نالوا فيلات لباق هللا یتلاضعا یساراماق

 یرلمانتاماعت هرادا تالاب قرف کهدنسارا فئاظو نهمهبدبا

 دع نکی ۾ ناک كنونق رهمانناملعت وب ٠ . ردشمل دبا ماما هللا ۰
 ماوع یترومأم ر AE ا ر یيدهعا

 هنلاح بس ر نوجا كمهمملدبا با ا اا یساراماق

 کر .ییسهفطو یاد نلیدا ناجا توعم طقف . لو و
 قع وف وا یر ندراوومآ+ لیوس ۰ لرل هدا راجا

 افعتس|ندنسهقىظو نامز یی ا ا كلبا هراختنم هسرتسیا

 اب و هد هقیقحو را ریل هب هلن | عضو یلوصا یح هلک مزال ی ها

 E راردهدکعا لمح ترو

 ر دتا باتا اضعا هن وتن راپ ی رلیدنک هسزارول وب ینل وب
 موزل هنىرلهتا هدلا قلئوعم ر نوجما هظفاحم ین رلعقوم طقف
 . ترش جدا یک یرارواشم قوفح یموحح ادب ال را نایال وا

و وا تاج هلی دا اشتسا رظاب و
 ا یعسر E هسر

 هوتنلراب هلرلرومام یسایس روح کما عقوم 1 مد وا
 ۰ ردنعا ماسشا هاو و یاس ربع ن همهرک

 ۹۳-۰۹5« دلح یجرب .زکقاب هنوسن | نوچمالودج دكرلن و قو [۱ ]
۳ Minute of Nov. 12, 1884. Com. ۲1 E 

E 1884- 85, XLV, 1 تم 9 
 را

 ی 1
j2 “د ط 9  E ا ۳0 1 
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 رو وام یگاد

 هنایسایس
 هد روص لاعف

 رل را كارتشا

 ۱ تل

 هدنتموکح قاخر شتا سسأت هنیرزوا یمهتسس راهقرف
 هدجراخ ندوتنلراپ كنبرارومام هیکلم یهدعقوم نودام
 یرلاع ولو بنتح ندرلهلدام یماس كرانوا مه ء یرااملقار

 . ردطرشرت یلساسا كا نوجا یسالوا یعاد كنرلهفیظو مه

 یرلالوا فلات لباق رع كغلرومأم لا قلئوعم زکلای طقف

 ینو هزب یلاثم كناما ٌهعمتحم . زلک یفاک هنمأت یرلهحیتنوب
 9 ۱ ات « هداروا رو روک هدنروص قیحا

 جراخ ندهرغلوف نرومأم یهدهجرد ره هحنجوم ینتم

 ندنرلهلداح هقرف رارومأم رار هاقلوا هلو ۰ ردراشملقار
 ییفک باتجا ندنایسایس « هیفام عم . راردهدقمامرود یرک

 و ر ر تیاهن ییفک یسانوایمئاد رات رومآم هلا

 ] رلترومام "هک ردراکشا « ندفرطر «هکنوح . ردهدنن روح

 یالدنواكرارومام نوجایرلالاقنوصم ندنرثأت یتالدت هقرف

 «هدندف رط کبد .رایا اضتقا یرلم هم كا رشا ەر وص راکشا هدنل و

 یسامایغوا هت ولغم هدناباختا كنهقرف یهدرادتقاعقوم رلرومأم

 نوچ ایم وا عنامهتک الفو هسرلکجهدما باغ یب راتبرومأم ندنزون
 ۱9 میام .دورتلکنا . ردقوب يد مد رلقجاباب ییلک ندنرللا

 هلبدما نامآت یسانوا یمناد كراترومآمو یرلبانتجا ندنایسایس
 ندا باستک !یتوقهنعنعر لکدهلا هين وناقۀدامر كن ون .ردشملی

 . ۰[ ۳ ]ردتقد نایاش كییمالوا شل دبا لاصحتسا هدنسهاس سحر

 یرلهلخادم هنرلهلداحم تباعا درلرومأم لیویس « هیفامعم )۳1

/ 



 ۱ تم ۲۷ —

 ندا اقحنرومأم فاص لوو كوو هدرهرود ضعب قح

 تاک السا [ ۱ ] یوناق ۱۷۸۲ « الثم . ردرلشملقار مورح

 قو هتسود هلن ایرلرومأم تادراو راسو درک

 مدعو طمقف - ردهدکعا عزت یا اقح Postmasters ندر 1 4

 رانوناق ماطر ء كلذك . [۲] یدنولوا اغلا هد ۸ تّها

 رومأم سلو هدنلخاد هاا ءرتاد یرلکدتا هفظو یارخا

 هب ادب الرا طق ۰ یدراششارب مو رج نداخعا قح هدی را

 هد ۱۸۸۷ هدرانوناقو « هرزوا قلوا اثتسم یمسق ندا قلعت

1 ۰ 

 دع فلت لباق ربع هلا باخت قح موبلا . [۳] رايا الا

 returning officiers هدناباح | < رلت رومامیمسر هن اکی نلیدا

 . ]٤[ ردرابع ندرلهقیظو یرلکدتیا اشا كرارومام نلید
 9 ,Anne ) نوااقرب نلیدا تو تا اوت .ردشلاب نواق هدنپلع

 یناهه دوخاب یزای دوخاپ 1 همانناس « زوس » « (6۰ 10, 5 44

 كح ءدب | عانقا هکعر و هن د صان توعیمرب یحتنمرب هلا هطساور

 موکع هب یدقن یازح تن رلرومأم ۹تیر » قحاریدیاج ندو دوخاب

 : Eaton : زکفاب . رویلی وس و لرع دوخاب ینکح هدا

Civıl service in Great-Britain, 35, 

22 Geo. IIl., ۵, 41. Bogers on Elections, [1] 

1. 190-97 

 هلیتبسانم یرلهلخادم هتاباع ا كرلنو 31-32 ۷:6., 6. 73 [۲]

 ردشلر دلاق هلا SOI NICO E A2 یسهفاک كرلا زج عو

Rogers, I., 198 200 [Fr] 

 ][ اذک ۲۰۸-۲۰۷ ۰



 بس ۲۱۷۲ بس

 .ی ددع كسرارومأمو ییدتا عسوت یاحا قح هرتلکنا
 ا رم ناعا قح هد هننارازومام هداربص يلوا

 (E لصا هدنغلقوح كنىرلرومأم ج رلتکلم ضعل

 .كنالارتسوا هصاخماب . ردراشمهلاسح هللدش ینغیدلوا دوجوم
 ۱۱۳ ارا داوود تلودا یراسارف ومهد یب

 ۷ هقیقم . رابدروک العا كى یکلہن و لب رارومأم یمسر
 ۱۳۱۱ رزرو اتت دوق هدنهل یرومام فص و

 .تاباحا ی روه ابروتف و هد ۴۳ هک ردهدنسهحبتن قدضت یاد

 ۶ )۱ ومام تموکح ا ردشلاق هدش روح كمالیدعت ینوناق
 ا ا راد داتعم هدهسرابداملقار مور ندا اقح امامت

 دیرش لج هتیرایدنکو شل دبا منم یراهمریو یر هدرا

 RN لا یا ودل اخ ار

 .ییمدختسم تموکح <« هیلع ءاس . ردیباخت | فنص یراقدلوا

 .هراهسمیک قجالوا ناجرت هنیربما یدنک هدهمیرشت هو
 ۱۳۱ را را ك یکساج يترا کاپ . رازدکلام

 رلنمهدبا ارجا ریثأتو ذوفترب هورغود ندورشود ۱

 هداروا طقف . ردلکد لوهحن هدیه راهکلهتو هدمرتلکنا باخت قح رولا

 ا ا زرو یر ج اوو
 اف ریو ا ۰ ردراشهالوا ناباع . هدنلکش تلاش ۰

Victoria Constitution E an Pap. 1903. [1] 

XLIV, 109, p. 7, 8 

۱ i: و 1 ۱ ۱ 1 ۱ 0 3 
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 تابان ا « باخت ا قح ًانوناق هکنوج .ردشلاق نوصم امام ناه
 كن رومآمن ەچ اكا رتشا بو رغودندوغود هنسهرادا كس راهلمع

 ریغ « سفر رب شما E ها هدهسيا دوج وم هدنسهفاک

 هنسرا هلداحهقرف كنسهفاک كرلنايالوا رظان ینعي كرلرومأم یسایس

 هقرف رب « الثم . ردهدکمعا علم یبرلکارتشا هدنروص لاعف
 هاه كباذ ر نایوف لدا هوتنملراپ « قمشلاح هدنتعه

 دوخای قعای ادناغاپور هدنهل درمان « قلوا لخاد هنسهتموق

 . ردعونع نوا رلنوا كمرو قطن رتاد هراهلئسم یمایس

 تیعضورب لوصا ریافم هکر دشملشالک | یا ردقوا رلنو نوتو
 نالوب عوقو هایسبالود تکرح رب لوکشم یلتسرد دوخا
 نایاش كب ندرظن هطق وب . روتولوا فداصت اردا هراتناکش

 هنرزوا یرابلط ین یرارومأم هلام هد ۱۷۸۲ هک ردتقد

 رارومآمواتموکح هدرودوا .ردراشماقارب مورحم ندماخت ا قح

 .یدرویلیهددا نیمات قلثوعم شم هدنساراماق ماوع هدنسهاس

 شا هسراشاب هسرازعا ترهاظم هنسهقرف یدنک « ترون درول

 .یدن ولو هدد دم نبع هدتفلاحم .یدشمر دلم هران وایفج هجا

 «نوجا قمردولو هدتنما 2 ی رایدنک « هدنسهحش كيوت

 مور ندباا قح كردیا مدق رضح رب یلتدش هبوتلراپ
 قح ت رای هد ۱۸۵۸ ۰ [۱] دا بلط یرااملقار

 یسوزرا كتموکح یهدرودوا هینوناق حال ندا هداعا یاخا

 ۱ Hans , 4 Ser. LIII , 1133 34 : زکقاب ]1[

 :۱ ۸ قموکح كل هرتلکنا

` 



 ی راتعضو "

 ب ا
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 ارخّومو هلتسانم وا طقف . [۱] ردشل دا لوقا هدنفالخ

 ۱ رک ارشا هدیروص لاف هنالاغ | هلرازومأم ۷۶

 «یرنقج هامشیراق هسرلهلداح هقرف « نامز ینیدلر دلاق ران وناق ندا
 العاك. ینحالوا یتح هغعاي همانناملعت هدنقح هطقو كتموکح

 2آ .[۳] ردع ن الا راهمانناملعتو ۰ [۲] ردشل ديا ملست

 یاد كس راهفیظ و مه را رفاقت هکر دهدنسهناس یعاودلرلن و

 ۱ . رارویلبا لامعتسای راب ا !قح مهرارویلی الوادیفتسم ندنسالوا

 هدهرتلکنا یسهکلهت كن رلالوا كلام هما !قح كنیم دختسم

 تم روس ۲ : رد اتو یدک" داتا هقشاب

 قح ًاضعبطقف . ردراشعارواد ل ندنناهزانم هقرف یرلرومأم
 طنارشو ید كسرلترجا هدنرزوایرلاضعا وتنلراپیب رابا |
 .ردراشم الل وقهرز وا كمن اا رج | قیضت نوجایحاللصاثنس رایعاسم

 برح كتموکح . یدیراح هزوک هدراهاسرت هصاخاب لاحو

 هزودیراي یيدتلشيا رلهاکتسد كوو نوجا ین ااشنایرلیک
 . رردلوغشم هللا یفانم ككرلهامع لصتم یراثوعم كروراب ردق

 كنسرایدنک و ندهمر و تیما چیه هنسهیلامروماكتکلم یرلنوب

S18 0611. 380  
 هدازا ندهبش یهطقنو یسهنوناق حال ۱۸۷ ٤ ۰ هدتقبقح [۲]

 [1205.ر 3 .Ser 06615, ۰ ردشدیالیذعت هرزوا كمربتک هلاحرب

p 797 0زکقاب نوجما یولاق ۰۸  : Ser,۲۱285. 3  

CXCIII, p. 405 409 

E 4 56۲۰ 2۷], ۰ 12184 LIE p: 1131 ]۳[ 
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 هل دش ردقوا نداشاب هترلالوا ینمشد دوخای یتسود كهنساق

 برض هدوتنلراب یربصت « یراثوعم هناسرت » هکراردبا هعقادم
 .[۱] ردشمرک نمک نم

 .ردشمهما E E کلا تالکشم «فسأتلاعم

 < نامز یرلقدلوا لئان هاختا قح یرارومأم هلامو هتسو

 اللوق نوجا دز ییراشاعم یا ا قحو كرانوا یلئارز د
 زیئات كتموکح « نوتسدالغ . [۲]:یدرویدا هشیدا ندنرلاع
 ندذوفو رثات یهدنهل هقرف نالف ايو نالف دوخای ندذوف و

 ` كىوا» .یدرولوسیغیدقروق ندذوف و 7 « فنص» 6 لکد

 یروصق كونو كا كنوتنلراپ سل دبا حالصا و ۳

 زسساسا كرلهشیدناو « میاقو ۰ [۳] « یدا هدکمنا لیکشت
 كناروج ایبدر وكتموکح «هد۱۸۷ هاهد.یدرتسوک ی راقدالوا

 . [ع] یدرو وتولواملست ییدک یرادقم یهدنسهساب یعاسم

Courtney : The Working Constitution زکقاب ]۱[ 

of The United Kingdom, 151 

Hans., 3 Ser; CXCHL; 39311 

SAY SLE Î 
 .یروارنمجا یهدنقح یدازت كنافراصم هدنتامدخ فارغلت [ 4 ]

XX 643, 0۰ ۰ظوح., 1875,  Com.هدنقح هیکلم تمدخ ؛  
 ,Lam. Pap., 1875, XXIII یروار یاب: نفعا تافقحم

 فرص نوجما قمرترا ین رلترجا ی ی و شر ست

 قییضت یراکدتنا ارحا هدنرزوا یرلاضعا وتنلراب و تربغ یراکدتا

 "[ 6م ۰ مودم هراموغوه ی یراطو و و یامولعم و یهدنقح

 یرومأم راس



 تست

 ندخرات یراقدلوا لئان هباختآ تح كنمرلرومأ هلامو هتسوب
 هلیسهطساو رانواو یرلاضعاوتلراپ هدنروصیمنادرلنو «هرک وص
 ا ارا ار مدنهل یراق یدک هدنرزوا تموکح

 ۰[ ۱]روهملیسک یدرا كراتاکش یهدهطقن ون .ردرلشمالاقیلاخ
 دقع كرارومام نوجما كلا بلط شامم مض « هراثوعم

 هدیاذخاّوم ییالود ندب رلکدتسالارتشا هراعامجا یلع یرلکد سا

 جهدنا هرک اذم رلهلئلسم عونو كناراماق ۰ [۲] ردشل ولو
 لوق تاراطخا هارصم نوا یرلاعولو رضاح هدراهسلج

 تموکحهدهردنو . [۳] ردشل دیادرس تادیقت هلتسانم یراهما

 تاپ هلییسح یرلاعولوب هدلاحرب زد رمتم تباغ كننيمدختسم
 . ردلتدش هصاخحاب قصت یهدنرزوا یراثوعم

Nationalization of the Telegr. in Englandیهدنقح  

 . ردعع ا كمرتسوک اکب یرلهدوسم كنتافقدت
Ser. 00۷, 141 : qal Ne ]۱[؛ ۲۱۵8. 3  

LI, 351- < 4 Ser. XXXIX. 596-98 < CCLXXI, 429 
۱ RN 119. LEXVT, 1023 +: LH, 1107 ۲ 52, 355 

OT CUI 689 XOIV, 1382-83 : EXXXII, 199 
E لیویس . 036200617, 1617, 18, 29, 39 < 1023 

 ,.Com. Pap 1888, 2626۲۱], ۰ یرولاریجنکیا كنمجنا کهدنقح

 یهدنقح یراظن هتسو ؛ 1 0. 17444-47. 17321-28, 8
 ,Com. Pap. 1897, XLIV 1. @. 11706 یرولار تنمجا

 .Com. Pap .یروار كنمجا کءدنفح تاسسوملیویس [۲]
1888, XXVIII, 1. 0۵. 10569, 63 10742, 45 49, 17444-47 

Hans., 3 See. CCCLII, 870 1 



 بس ۲۷۷ —

 ا فارغلت وهتس و هدوتشراب ردو ا یار

 تنام تاک نلیدنا نامرد ندنفرط نرومانوو یاشاسم
 یعاسم فرص هرزوا كما نیمأت ینلیکشت ینمجتا تاقیقح س
 ی هاک « یدتا ورفرس هدهطش ر هاک ۳ . ردشل دیا

 هدنرزوا یرلاضعا وتنلراپ « طقف . یدرتسوک تمواقم هدهطقنر

 ریدر « قلارا رز « كره هتسیاقلوا عنام هنسهل دا ارجاقیبضت

 كهداح و . یدلوا بس هایاکش یی هدو هک یدتا اکا

 «هد۱۸۹۲ . روی رتسوک لزوک كم ی راکت كتیعضو «یځ رات
 كنبرارومأم فارفلت < نوسوکر ف سمهج رس یرظان هتسوب
 ممعل نلیردنوک هترادنعات تابا ا یعوم ندنفرط قیعح و
 < هدمیمعل و . یدتا باج یقتفد رظن كتساراماق ماوع هدنمح

 كننامدخ فارغلت هدر دقت ییدتانارتقا هتیقفوم یرلکل د ناب

 رادعرط هنلکشت كننوسموق تاقشح ر هدنقح یساها زرط

 هتسود ۰ [۱] یدرویلوروص ندنرایدنک یراقجهالوا بولوا
 تاشو E هوس 6 یر
 -ارفلت ینغجهیمالوا زاح یرلهعا ماق هنلاصحتسا رادعو قلعتم

 هلاسرا كميمعت یر « اثر کو . [۲] یدسا راظخا هراخ

 فارفلت کیا نالوا یک یرکید «یسیئر كعاّیجا نربو رارق
 یراطخا كنبرظا هتسو « نامسک هللا یرهلق « یرومأم
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 یلط یلیکشت

VR E: 

 » رشن هماننایبر رثاد « هنکیدم ردشک د چیه ینتساید كتيج
 -[۱]یدلیدا لزع رومأم او « هدنسادرف كناباخ | . رایدتا

 صضعب « هس یه . یدتسا لیکشت 2 بیس ر هدل نع و

 نوحما یرلاقلا هتمدخ راركت كرلمدا و هدوتنلراپ رلثوعس

 نوتسدالغ «هرک و صزا رب ندن رللزع .رایدالثاب هغ ولو هدب اش

 هنالداح یسایس هرارومأم « كتموکح . یدلک هرادتقا عقوم
 كما عضو دقت ر هقشاب ندکعا منم یک ارتشا هدنروص لاعف

 طقف . [۲] یدتا نایب هللا تاریمت مهم ینفیدالوا هدئلما

 3۱ ا دک ماه ا یزک نسهمانراطخا تكیوسوکرف
 ۱ . رلیدهل دبا لوق هتمدخ رارکت نامسک هللا یرهلق

 هدنقح یطئارش و لاوحا كنمرارومأم فارغلت و هتسون

 یهدنقح یلیکشت كننمجا وتنلراپ ر هرزوا قعولوم هدناقبقحت
 هحیلشاب تموکح هد ۱۸۹۵ ۰ یدهملیسک یبهقرا كرر ره

 ۱۳۳ ا کر ندرازومام تحتم ندراود یلتخ

 . یدتنا ورفرس هدهجرد كجهدا تقفاوم هم نوسیموف
 درک هتسو رک روار ییدرو كنويسموق و هد ٧۷

 .یدن وب هدنفیلکت یال ا مض هنیراشاعم كنمرارومأم فارغلت
 زار ۰ یدلوئوق هارجا عقوم لاحرد یسهعلاطم كنويسموق

 | .VII, p 188 90 > اذک ]1[
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 هلکنوم نایلع طقف ۰ یدارتسوک . هدتیادعاسم هقشاب مرز ون

 لشرب چیه هسزالوا نما وتنرپ رب رارومأم . یدالوا لثاز
 یتموکح زسههش هدوب .یدراروسدبا نایب ین راقجایامالوا نون
 تشن نس ندیا قوس هغمالوا یضار هویسموق رب هلو
 ق ارجا هننرزوا یرلاضعا وتنلراپ یک . یدروبهلا

 كمل ر دتا زکر هدنرزوا یرلاضعا نمجا رو [۱] ندقیضت

 یسهمایهدیا بسک تدشر كوب ون كقیيضتوب هجتولوا تح عوضوم
 زاتساکشینیع ندفرطر هنسره .[۲] یدرویلک یرایا ندنلامحا
 هلاحرب لمحت لباقربغ كقبضَت ندفرط رکید « رولبدا رارکت
 كن هلدا هد ۱۸۵۸ ۰ یدرولهک و راتاکش راد هکیدلک

 ین راتیمورح ندن رل هبسابس قوقح كانسرارومأمهتسود یتیمهانون و
 هثفام ر نوزوا . یدتا زک رع هدنرزوا رره ر نهتسیا

 نیا را كا هیساببا همه و
 یروبنام یک یلام كنهتزخ . یدلیرک ندزوک یعاشا
 .قدر دلاق ینلزسقالخاو ییاکترا یدرفو یصخش » : هک یدید

 نمد ی توت ر خقوا درو ی
 ییدهتسیا ینساملا نوناص یر هلیطرش كل رو ندهلام هسزخ
 ناربج نتسوا رتسم هد ۱۹۰۳ ۰ [۳] « ردنلک هعوقو نامز

 CAKE جزا اه 1
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 تنررومآم فارغلتو هتسو « هدنفطن . ۱۱۳۸ « اذک [۳]
 كن هدرل هنس .ك وص یرلک رک( هنن رلداحما میانص ) هرلنونوا دارت



 تراز ی

 یراهفیظوقلثوعم «كراثوسبوسنم هتزنک ادلرک هتفلاخ رک
 یرلکج هل هدا مایق همارجاكنسرارومأم فارفلتو هتسوب نک ر اپا
 هنسیدنک هلیتفص یرظان هتسو نوجما یسهما هظفاحم ندعیضت

 كانيمدختتسم»«هیفامعم .[۱] یدهلبوس ین راقدلوا شتا تمجایم
 ۳۳ رها تار الت یراهلاطم دد یراشیا
 رارومآ.طقف .یدرتسوک اضر کما نییعت نویسموقرب بک
 هناکشت كنویسموقر ثجههنا کر ندنرلاضعا وتتاراپ هنس

 هد ۱۹۰ عیروار كویسموق .[۲]رابدولو هدناضارتعایراق

 «تیام ۳[۰]یدرو تسس ههرک اذمرب ندعو داتعم هداراماق

Neلیکن یمجا وتلرا <« یدتساورفرس هس اق لا  

 . [£]*ىدمۈلوا

 ا زو کیا سره ۹ یا رغلتو هتسوب مولا

 ده اعا رماود قوحرم ا هلا تالکشت نانو هک ردراو

 .رارولوا یحاص یأر هدرادقمیفاک دلها کش لماعر مهم

 هأرلنوا ینازبم تیقفوم یهدنسارا راهقرف هدراهرااد ضعب یتح

 ۱ كرلنونوا دارن طقف . یدتا ضرع هتقد رظن ینغیدلوا زشت هدایز

 ین راقدن ولو كلام هدهرل زاستما نوو یراقدلوا دفتسم هدعیانص راس

 : یهو
SERNرو وب صد  

 6001, 0. 320, 31, 33 « اذک [۲]
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 هدتنرومآم رب اک يا تام یراذوف و مات ریو را
 هد ود ۳۷ ید! هس | ا ست ی دصقم دیزل یر لت رح

 تیانوجما تلود طقف . یدریلیب «هلوروک قلانفر لوبو 7

 كجهردر و لاټحا هنغجالازا كقيضت . ردهدنادم کج هس

 یا ندنرارومأم تموکح اضع یتح . ردقو بسر چیه
 . رویلیدیشیا ییدلیدا ثحم هحشاوای ندننرورض كما عزت

 هدنروص یدج یربدو . ردقجالواو هراح روم هاکی

 .ردلکد قازوا كم هدنکلاتحا نامز كجهدنا باما كعوشود

 هاب قم هدنهآ رادرف «مرزوا یحهلور و هدعاشآ
 REL ربات یار دوو رط
 ندقلوا هدنهل راتعفنمیصخش یر ندنسهزعفاصوا كنتموکح

 ردیتیفک ییامعتسا كرئاتو دوش یاش هدنهل یعفنمفونص هدایز

 یسالوا یاد كراترومأم هدهیکلم تامدخ هدرتلکنا

 لکد هللا نوناق یساعولو بنت كرارومأم ندنراهلداحم هقرفو
 E زمکیدت | ثح کنوح . ردشفل | ها هلا هنعنع

 نوکو هک لاح . راریلیب دبا لزع ییالود ندببسره « نامزره
 ندنسهداعا كاا قح هننررومآم هلام هکر دتقد ناباش [۱]

 لوصا هقاسم هلینواق ۱۸۷۰ نالوا شمل دنا لوبق هرکوص زارب

 . ردشل رب دشلبموم

 «اقوقح . ردرلشل دانست « هدم ییدهتسیایناح » كتموکح

 هل دبا لامعتسا هلروص ه كنوقوت هل هدنیقعل كرلهاغ .مونشم

 دلراتب رومآم
 یسالوا ۷



 اونا هر نر

 ۱۱م نام ولوا دع زا وطور یمانس ۶ نلیداقلت یمئاد

 نولو نونو هجهرتلکنا یرللزع یالود ندنناظحالم هقرف
 2 لوصا ر یعوم تفو ر چیه هدهسلکد یار لوهح

 ا من كنمهتسس « قع وق هب ارم » . ردشمهعا ناکا

 هدورتلکنا - كنلنع ندیوط كرارومأ» نامز ییدشیکد هقرفرب
 قوس ر صاخ تراک هل رلزیلکنا یبس كنیم هل ديا لوق

 یا یک تفص ار زواج لباق ربع ی هیمسر هفظو هللا یبیط

 هسنلاب رکفو د ردلکد شعار, تیشن ندرلاع ولو لام کما

 هلي هدرصع ىج ۱۸ « هکنوج . ردلوصحم كرانامز رخؤم
 لا كغلسفالخا یسایس نح « یرللامعتسا وس ساغلا و هنا

 هقشاب نو و نونو ا اهد « بس .یدیادوج وم یرالکش اباق
 ه هفظو کیدا لاغشا كدرفره هدو . ردشدوجوم كسحر

 .,قلت زرط و. . ردراع ندنسح ینیدلوا یبستکم ی
 شلق مورحم ندتمدخ رب لصتم هدرلشیا یمسر ربع و یمسر

 ۱۱۱ ااا لح يقام هداه لدسر ساس دوخاب

 بجوم نوجا ینجارب هکرویلوا قئاس هنبرلهنا باط تانیمضت
 كرایج هناخیم نامز کیده دیادیدجت یرلهبتصخر .[۱] ردنریح

 9 ۲۸۷۰ ۰ هبیا سج نالوا امرقمکع هداق ضا [۱]

 -انناس قوقح كنسهیساسا تالیکشت تزوکأسام نالوا شبا لوبق
 یعسر » : ( هدام ین ۸ ) ردهدکدبا هدافا هلتروص و هدنسهم

 .هنرلهمع هنلاح هسیک زواجتم رر كرلهسمیک نالوا زاح یذوفن رب
 .هلیتروص كتا سيسأت یناکش كتموکح « قلخ ۰ هرزوا قتلوا منام
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 هن راس رومام تاک امت و اع اب ود < ودرا « هلدع ات 1 ۱

 كنامتس یراراکهظفاش نالوا ش

 هلکو تنه ۰ [۱] یدرویدبا ملست ینغیدلوا لاحم رهاظ
 .یدبامزلا ینرهاظم كنرلاضعایساراماق ماوع هصاخاب « نوجا

 دوخای شا دوف یارجا هدننامز تابا ا لباقم اکو رلاضعا

 ر وییدیا لاصحتسا تیرومام نوجا یراختنم كجەليەدىا

 كرلنععت او لح هصاخاب و كرانیت « هلروص و هتشيا

 < مهتسس و . [۲] یدک هلا كنسرلاضعا وتنلراپ ینظعا مست

 .یدرولنا جاعزا یرلرظا و روم دالکشآ لکنارب نوم اهر

 هکر دشمن اللوق تارعت هلب وا هدرار ینبدزای ہد 4 > نوتفنور

 : یدریلیبهلدبا لامعتسا هدهدنقح رلتکلم هقشاب هرکو ص .,

 یهتسس ساغلا وا هاح نوو كتموکح « هصرکف ا

 او نبش یرلکدتا لف ۶ روس صا ر

Eهجون هن رلکدهتسلا یراتر وما« نوو نالاق لحم ۽  

 SC اروا لا ی هدب ریدنکب زر, چیه

 ,Recollections and Suggestions 33 هدنلکش

 هلقمزاب دام 2 7 1 یانگ ۱ یا

 تا . ردهدکت | قتلت ى ؟ مزلا :نوجما قم

 ثح ندرت ۳ ییدتا ل شا هدنرزوا رلهق ۶ تو کجهدیا لییعت

 هام رار هلا تالوحم و نولو < ا لحنم و كما دعا

 ک دا نت یا

 ار سود یصحش

r 3هظفاحم یتیهامقلوا كربنزرب كونو كا ومام « وب . « ردکلام  
 Const, Hist. of England وق هناربم » « رلناپای یو .. ردكمتا 9
 د روا شم نامرفرم 1 رایش 4 3



 0 تا

 . دكرارومم ااغ واوا دع را یصور یمایس 4 نلیدایقلت یکاد

 نولو نونو هجهرتلکنا یرللزع ییالود ندنناظحالم هقرف
 ینلکش لوصا ر یوم تقو ر چیه هدهسلکد یش ر لوهح
 ۶ یی - كمهتسس « قعوق هنارم» . ردشمها یاستکا

 ۱ تالنع ندبوط كراروماف نامز ییدشک د هقرفر
 قوس ر صاخ Ses كل رلزیلکنا یس كنم هل دا لوق

 قلت یک تفص ر زواحم لباق ربع ا هفظو هللا ییط

 هسنلا رکفو . ردلکد شا تنش ندرلاع ولو لام کا

 نالی هدرصع یج ۸ ِ . ردلوصحم كرانامز رخّوم
 ہرا كغل مسقالخا یسایس یتح <« یرللامعتسا ۇس ساما و هاج

 اقشاب ن نو و نو وب ۱ < بس .یدادوحوم یرالکش اباق
al, 

 4 ۱ یيدتا لاغشا كدرف ره هدو . ردشدوجوم كسحر

 رز زرط و . ردیرابع ندنسح ینیدلوا ی هستکم قح عو رب

 کا ی مورحم ندتمدخ ر لصتم هدرلشیا یمسر ربع و یمسر

 i 5 شلوا لتج یفانم هداسهحش لدسر یسایس دوخای

 رله نوجا A a 1 لوا قاس هن رله ا بلط تانسم تت

 و »:اخیم 7 یيدهل داد دج یرلهیتصخر .[۱] ردنربح

 يک دوش نوو 1 ۳4تا س> نالوا امرفمکح هداقب سحآ ۲۱ ]

NN 
 Civil Service in Ge رو نالوا شمل دا لوبق هیساسا زا بک شا نکا |

 كنمهتسیسساقلاو هبا هدهز
 هنکیو ىيا كا كنسالوا مق RE درلهسمنک نالوا: زت اح یذوقن ر
 تكتموکح « قلخ « هرزوا قلوا عنام

 ۸ ( ردهدکل دا هدافا هل روص وش هدنس هم
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  o aیک ها ۱
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 هرس روم وایت ارا
 كنامتب یراراکهظفام نالوا شک هدا نییعت یرارادفرط -

 هلکو اح ۰ [۱] یدرویدا ملست ینغیدلوا لاح ارهاظ

 .یدامزلا ینرهاظم كرلاضءایساراماق ماوع هصاخلاب « نوجما

 دوخاي شا ذوف یارجا هدننامز تاباعا لباقم کو رلاضعا

 .یدرارویدما لاصحتسا تیزومام نوجایراضیتنم كج هلم هدا
 رنبعت هراتروما» ىلع هصااب و كرانمت « هللروص و هتشيا

 « مهتسسس و .[۲] یدک هللا كنبرلاضعا وتنلراپ یمظعا مسق

 .یدرویلنا جاعزا یرارظان و روسدالیکشت لکنار نوجاهرادا

 هکر دشمن الل وق تارست هل وا هدر "ار ینیدزاب هد ۱۸۲۹ « نوتغنلو

 : یدربلم هل دیا لامعتسا هدهدنقح کف قاب و ران ون

 یهتسس ساقلا و هاح نونو كتموکح <« هعرکف مد

 یو رہش یرلکدتا لیٹ « رلثوعم ضمب . ردش ر شاکاپ
 هجو هنسرلکدهتسیا یراترومآ« نوتوب نالاق لحنم هدیتواق
 تب رایهتک یاو نرو ل ی

Recollections and Suggestions. 33 [11 
 هم زا 2 کرت كمهتسس 6 یکی ساموب رم رم [۲1

 تح ۶ ندرت ا اب هد رزوا و تیاحالصا ا

 هب ا 4 ریازب هلن تالوحم و نوو 4 طة :E : هک راوسد نکر دا

 هظفاح ینتیهامقلوا كرنزر كوو دلا هدنتاليكشتكرلهقرف یلوصاساتلاو

 Const, Hist. of England (1 Am. Ed ( [[,99 « ردشعا
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 تماظمهتموکح هدصوصخ ره رتسیا هکرارولیا نظ .یقح ردقوا
 ندهلادبا اجر هنرایدنک رتسیا رانوسلوا شا دابتعا یا

 كتموکح امامت رتسیا رلنوسرتسوک یتیهاظم و نامز نامز
 .راردهدقمالاق یرکندکعا بلاط یتحوب « رانوسنولون هدنملع
 ر هشیدنا هناکی هدنسهللسم نییعت هراترومأم یلحم « هدنقیقح

 كمر و یمهنکیدید كىو هسقو یمهنکیدرد كوش یر ومأم

 . ]١[ « رویدنا راصحا هتسهطَم

 ۱ یدلک هدوجو نالقا ر هدیاسح « تباه

 یلوصا یرلناحتما لوق هدرلهراد ضعب هدنراحراا ۱

 ۱۳۱ فرطر یرالاط تلا اماع ران . دوف
 طقف . یدلیددا سسأت هلس یتاحتما هشاسم هدلاوحا ضعب یتح

 هدنش را ۳ تا لوول ورغود هلوصا ناصت ر یی

 قر ۰ « بس وا ۰ یدلک ندفرط .فلتم ییا < و . رالشاب

 ۱۳ رب یدنولوا دد نامرف كتك رش ناتسدنه
 یعب یرازاتما یراقدل وا ا افشا هم وا كسرارب دم .

 ههىکلم تمدخ هدیاتسدنه 9 a 11211607 یرولباه

 كم ۵هظفا یس راقح كمنا نیت مدا - ردتکمر نایالرضاح
 یسه را < نمحشا ر يیدتسا تسایر كل هلوقام . یدلکد لابم

 هدنسهحش فار تسپرس ههیکلم تامدخ هدناتسدنه « هنس

 نیل رومام هامل وصا ناحتما + هدز رط ییدل وا هدزلبنکم و

A BKE دلح یج 6 لس E EEN 
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 .یدلیدا لوبق لاحرد هحالو . یدرو رارق هنموزل یمه ديا
 انتتسا رلکلکشنک د ضعب هدناعرفت . یدلیدا لر" یرولیاه

 یلوصا ناحتما نانولوا هصوت ندنفرط نویسموق « هسریلیدبا
 . [۱] ردشلاق ارج الایعیم الح یر ندحرا وا

 هکلم ود 3 رکنا ناف رط نوت دالا هد۱۸۵۳ هنس

 توقدرون دروفاتس رس نلیدبا رومأم هنعاي تاقیقحر هدنقح
 مکحهدنهل یلوصا هقاسم تسبرس « نالبهوهر سلراجرس هللا

 هتفلام هدایز ندناتسدنه هدهرتلکنا لوصا یی. یدرلرویر و

 .یدتسا قر هدروص یطب ك نوجما كىوا . یدلاق ضورعم

  رهعنام ماطر هدنسارامق ماوع « یتموکح نوتسرلاپ درول

 رلهمانماظن یرادا لکد هلش رط نوناق كرەدىا نەمخ ینغج اقيح

 تاصیصختندیا ناجا زکلا هوتاراپو یا ر
 ۱۸۵۵ > هیلع ءانس . یدنا بیش یناع ولوب هدتعجاس نوجا

 رادصا همان صار ندصاخ یاروش هد۲۱ كسیام یسهنس
 ندربسموق چوا بوسام ههکلم تەدخ ۱۲ يدر ا :

E .تمدغ اتو O 
 یرادنمان نوجا یرلترومامی هدهجردیغاشا كن رتاود فتح
 یرذج تیاغ هدادب تاحالصاو . رلیدا فلکم هلا ناحتما
 اقلطم . یدالب ر دلاق ساقلاو هباخ یس ایس کنوح .یدلکد یش

Lowell and Stephens: Colonial Civil Service [1 ] 
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۳ ۱۹ 

 راتراظن فاتح راناحتما نەما باح ا س ال واهدناکش هقاسمر

 . یدرویلک مزال كلئددا سرا دزو ۲ هنراوزرا 0۳

 در و اکو كنساسور تلود راود فلت تاحالصا هیلع ءانس

 ندحرا وا ی یدرلیهددا یر هدتتسن تمیق

 قلخ ووتنلراب ءیرثرومأم كسک و كنهرادا «لوصایب «اراتعا

 نالي oد\ A۸0۹ ۰ ا ماود لصتم هدقع از راتعا هدیدز

 ,ندنفرط یرادمکح ماقم هوضود ندورغود ) «[۳] نوناقر
 هفاصوایصوصخ ایو هتیلهار یلسم دوخای رانیعت ناک هعوقو
 هترومآرامدعب ( هرزواقلوااتتم راترومآنرتسوک مايتجا
 تمدخ «ندنرظن ٌهطق یثاعم دعاقت لرهمک كجا نیست
 قرالواز اح یتسهمانندامش كنراربسموق هکلم تامدخ هتلود

 همهلدنا یتات یک ولو هدهکلم تامدخ هقدالوا لخاد

 یروار ا وتنملراپر هد۱۸۹۰ ۰۰یدسا نالعا ی رلکج

 ا2ا رار ىرلاختا لوقەجەدا
 قجار د لق امامت یزایتما مدقت « هفامعم . یدروییدبا هیصوت
 هدینجالوا یس اكاكمەتسس جواو كلوصاهقاسمر تسبرس

 ینامز قیطت یناحالصاو نمجحما طقف .[۳] یدروینولوا هوالع
 قحا یبسنرپ هقاسم تسبرس . یدبا عناق هننیدلوا شهک
 مد رااوا یدولوا لوق هدندرد كننار زح یسهس ۰

 ۳ كع ناجا الع نوکوو نالوا رداص

Vic., c. 26 88 4. 17 [r]۱ 22  



 را

 ندوغود )ا | یسههانرارف صاح یاروشر نا
 « هلررومام نلیدا نیل ندنفرط یرادمکح ماقم ههو عود

 یلسم 6 راتعضو نلیدا دا هدنسهحبش قح قر

 ناحتماو نرتسوک مايتحا هفاصوا یصوصخ دوخای هتلهار

 هد ر وضح یرل رسم وق هلم تامدخ كنهسمک چیه ( هرزواقلوا

 [۷ ]ندال | یسهمانتداهشلوقهتمزالمندران وا و ندهم مک ناحیتهارب

 یتساسا جە هم هلن دن | لود هنر ندر اود نا هب هیکلم تامدح

rom. Pap. 186OLIX, 1 ۲۱ [ 

 : ۷ هفص .م KIRN ۷: «اذک ۲۷۲7

Elرا رق صاخ یاروش : هکقا : یلودح و را را هد  

٩ EL۸۲۸۷۱ سوار  OVO۵۲ ی. لولارا 4  

 ندرلانثتسا عوضوم یشراق هنماکحا كن همانرارق « یسهمانرارق ۷ ۰

 هیکلم تامدخ « نوما یصانم نولو كنهیکام تمدخ » ادعام

Bزمعیدزاب هدنجما هضرتعم هدنتم ران و : یدروینولوا دادعت هدنلودح  

 هنس هفاک دلت رومأم رسان هدتنادن همان رارق هک كم د ۰ ردن رابع اد رانش

 كسک ون كنهرئاده « هجنیجوم هدام یمم ۸ 6 طق . یدبا لماش
 كرالودح ندا © یرلترومام افق هلن | هلام هس زخ ین رومام

 قع إب هوالع هنلاودح 8 . یدرلسهدا صیقت ابو ددعا ینس هتسیل

 قلعت هن راشیا لا 1 هه یک هرئاسو قلبح هطوا «قلیح و اق هل روصو و

 ندتبحالص و نوچ اتع وط ا ندناحتماولرودنه یامدخ مقاطر ندا

 یرلهمانرارق صاخ یاروش قلعتم هب هيکلم ا ردنا هدافتسا

 .ردح ردنم هدنتاهن كنسهمانلاس هیکلم تمدخ یادوسم هلام تریو

 ۱٩ : یهوکح كب هرتلکنا
9 

۹ 

 هق اسم تسل رس

 طی تا او اس

 تو ی و 3



 ندنناحتما تلها#]

URE CEE 

 هیجوت هدنسهحبتن یلوصا هقاسم تسبرس راترومأم نالوا
 ردشعولوا ددم نامز نامز هتسلو . رک مزال كل دا .

 مرح « نهمرتسوک جابتحا هتيلهار یصوصخ هک هدهجردوا
 یک راسو كاحشبا «قلجهطوا دوخاب نایالوازاح یتهامر

 هس راشیا لا  ESEلراتبرومأم ناولو لخاد هقنصر

A a اوتحا ینمسقر مظع كب 

 تسلرس هلسهما رارق صاخ یاروش ی هدنخحراب ۱۸۷/۰

 هنادیم لیام کیا « ءرکوص ندقدنولوا لوق یلوصا هقاس فاحتارادتقا هدایز

 «یسحر .راردلکدیراع ندطانرا هلبرار ر رانو هکر دشمقیح

 ینسهتسیل رم اود لکد 1 هدتناد یودح ۸ ۱ ]

 یصوصخ) هدرلهرثاد ضعب یلوصا هقب اس تسب رس هکه دن روص وا .یدایواح

 هدرلهرناد ضعب و یدرولوا لماش هراس رومآمنو ون ( هقشاد ندرلانثتسا

 تمدخ هفینصتو نالواقطنم زا كب . ید زت | قلعت هتبرومآمرب چیه

 تسب رس طقف . رو كلوا فداصت قص قص هدنح راب كن رلن احتما هکلم

 تیحالص دوچوم هدنصوصخ ححصت یناودج ۸ یتهج داع هبهقباس
 نایاع ولو لخاد هاروا هلوا هلودج . ردشع ولوا حیحصت هدنسهاس

 صعب طقف « رلیدتبا لاخدا هد ین رل هفظو E 8 بتاک یهدرلهرتاد

 ء قلیج هطوا یمظءامسق كرلن و . رلیدراقیج ندارو ی رلت رومًآم فنص
 . رلردا قلعت هننراشیا لا فرص یک هرئاس و كلبحشیا « کاهمدخ

 ندناحتما یرلیضمب كراتمدخ و « هاهجو ییدلدبا حاضیا هدطو ییراقوب
 هقباسرب دودحم دوخای یتاحتمالوبقرب رابلاط هنبرلرکید ۰ ردهدازآ ًاماع

 یرلفنص مهم كا كراترومآمو . رلریلیدیانییعت هایطرش كمربک یتادتما
 هدنفرط هقشاب كلاب و یرلهمانناملعت کد ایت ران احتما نالساب نوچنا

 ۷ ا ققد



 E سو

 قمالہوط هسعز ہرمز یرلترومام نیەزکب هراز یراهفیظو

 كل رلناحتما یربا یربا ندا باجما نوجا راعقوم فلت و

 كلام یلدا یسحنکیا ۰ [۱] رداع قّملازا یرادقم

 ی راتفرعءو ی. راتیلباق یوم هدایز ندیام ولعم كنقه یرلقدلوا

 دقم ردق هب هج رده هدرات رومأم تجمل رز وهسرایدنک هیاع ءاس و

 .[۲]ردیلبا كعا ناحتماهدنروصقج هالک | ین رلکج هلس الا

 ناحتما هدلکش ینیدلوا دوج وم هداش سا هعمتحم « قرفو

 هدنسارا لکش ییدتا ناستک ارد نکا كنو هلا یمهتسس

 ۳ ناه ناه هداش صا هفمتحم . ردا ھارا قلیر ارب مهم

 یراتیلباقهج رد لاو نوجا شيا ن هلک ندنرایدنک كرالاط

 نیک دیک یا ی رگتبف فتا هدر

 . ریلی رب و تیمها کم وای راقج الوا ىلتىلب اق ەيعسەج ردە د و

 یلوصا قعوق هنارم كراناحتما هداهما « امسق « قرفو
 ء ندسانوا شالتشا ا سراغ گرا وماجو

 شعالیکشت هدعاقر یسالوا یداتم كراترومأم هسیا هدهرتلکنا

 هحیلشاب كمهتسس هداشما هدامسق ۰ رک یرلیا ندنسامنولوب
 ی هرات رومام یر بتا مايتحا هنیعس كنهروک هدملقر
 هلضف اهد هدلاقتسا دوخای لاحرد هسیا هدرتلکنا ء ندنسهل دا

Eویع هدرا ژومام نونو ماش  

 . یرولار یجب ٤٥ كنىرلرسیموق هکلم تا ۱۰ کیف 1
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 0 تو

 ۱ ا 6 هام .ردب |تلشل ندنساع ولو قیطت لباق هد روص

 لافشا ی راتاح نوت و ًارابتعا ندنرلکلحنک اب راناسنا «هک رد
 لوئسم تلسموت هصاماب و هس را ریاحس نوجاتلسمر ثكح هدیا

EAهنناع ره كشيا قجالياي هسردا نمصت ییشاظو  

 دوجوم تیلهارب هدرضاحلاح نوجمامقوموا هللا یتیفک فوقو
 زا اهد هلتمسن هفاشکنا تیلباق « هاک ذ تیلاعف « هلیصح یبا یسالوا
 ۳ ۱ شن هدیه هتشیا - ردراش تنها رااح
 مضوببسنرب یکیا كرەدا تکرح ندهک او ینمجا یلوقام
 یح هلسهر و كنهرتلکنا راحنک نلیدا لوقهتمدخالوا :یدتسا

 ها صیرح « اناب « راردلالوا كلام هایصحترب یعومع یا كلا
 ا اک ایلزامالوا ققوم هدهقاسم «راحتک
 عیحشت كمت ا باغ یراتقو هللا تاع یصوصخ كجهمر و
 هدب ران ونلارادزیلکنا كراناحتما نمجنا «یلصاح . راردیلمهل دنا

 ۱۳۳۱۲۱ را ری هوم om نلیدبا تتت
 قلارا رب ۰ یدلیدا لوف جالو . یدتا رارصا هدنسهطق

 رار هاقلوا شل دبا لیزتت یسهوس لیصح هلع ءانو یشای لوق

 بانر ینیع « یدمیش . یداتاسک ون رارکت رنو ارخۇم
 .ردهدقم ولواقیطت هدهنسراهج ردكسک ون كرات رومأمی هدهرتلکنا

 جايتحا 72 جزا ناار شالو تانا كلا

 . نوجا رهجرد قالا نیدللا لیمحت تیلوئسمز | اهدو نرتسوک
 قل رضاح ر لاحرد هنفاظو ثرومأم هدایز اهد یناحتما هلستفو

3 > 
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 هدغاشا طقف . یدشلوا تداع كا بلف هنلکش یسامالقو
 .ردشل داتدوعهنرا رکف ك. هل وقام ارا 6 هاهج وح هلوروک

 هسهحرد لیصح ر E اھد ع هرزواییلدلوا یعیبط « هیقامعم

 . روبولوا قیبطت هدنروص قجایوا
 كبار AE € یرلرومام یماد كەر ادرب ییسطو ما

 ند ران واعم ا ددعتم یو 7 هلا ۱ تیم ا هدنشاب

 یمهمارارق ۱۸۷۰ راترومامو .راردیراع ندنراسر هعشو "

 عفر ۳ هدیلس . را ردلکد علا هراحتما قح الاي هحسح وم

 هدادعتسا و تللهار یصوصح دوخای ندب رله دا هج ون هلسروص

 راترومأم لیقو هدتقیقح .[۱] ردنراع ندن رلهمرتسوک جاتحا

 هرک قوح کنوح 2 راز دیا هدلا هدنس هح قر و مدق اعاد

 یرک دل تک هراعف وم رک یحاباب ا هی 3

 Principal clercks رازبم ٩ یعاشا ندران و . ردعقاو

 هنساریص عیفرت و مدق ندنسارا رابناک فص یجرب رانو . راریلک

 « یس هما را رق صاخ یاروش /لحرات ۱۷۸۰ « نارزح 1

 نوعا كجا قاقحتسا بسک هنشاعم دعاقت « هروک ه هعلاطم ییدتا
 نست هرزوا یسهماننداپش رب تكنرارسیموق هکلم تامدخ رارومآم
 یج 4 كنتو اق ۱۸۵۹۰ هدنقح یاشاعم دعاقت دوخاب قلوا شل دا

 یبالود ندراتیلباق یصوصخ ییدتبا باجما كانبرلهفظو هجنبجوم یلصت
 . ردیا باجا قع ولو شلو وط انتسم ندناحتما ندنفرط هبلام هز

 . ردشمهلانیبت یکی دهل دا بلط هلتموم كناحتما هدنابلعف نویسیموق
com. Pap; 1875, XXL, 1, 0. ۵ 

 A مس

 رل هحرد فلت



 ۷. ا

 ا تب

 هقاسمر هورداق رااک فص یجنر . راریلیدیا باخا هروک
 راردبا لانشا ییهجرد كنکوت كا هدنسارآ رلرومام نربک اللا

 یاب راناک تفلض یکی نوک و مور ون قد راتوا . ردکمعد

 ردف وا یرلمسا شات رومام فص و . . ریلک نیمدخیتسم نلیر و

 ۱ ۶ برغ هروک هدرئاد ما هکر دشمشکد قوج
 Abstractor راضسمهدهج ردیغاشا اهدندرلن و .روت ولوا قداصت

classe۱ . ردراو طوم 616۲619 رام زالم نک تام و  

 هفنص یا لگرف هد هعطق .تروص لندن رز ر دآ راساک

 مع دقلا نم یسالوا یراناحتما یرا كنر سه و یرلاث ربا ۱

 كم همان رارق كالا کود ۱۸۵۵ ۰ یدلکد لوصا ر دوحوم

 نوجماكاسناکرب لوح وک هدمرتادر یناهیه زکلای یرلناحتما
 . یدرل رش ك هروک هبراظن نک هد رلن احتما ۰ یدرو ولوا قسطل

 ى راتیلباق كسك و كرللاط ۰۲۱ ] یدراردناقلعت هرلشیا طسب

 هنسهب ا كما فرط ر یرا اوفا هدایز ندقمراقح هب ادم

 ران احتماو هکر دلاماع ون وا 1 هکنوحب جد ناشک ولوا ی یم

 هرادر دودح هدههاسمو ید هدناکش هقاسم یزا ك یا

 یسەمارارق *AV\ € هفام 0۳ ۰ xR یدریلیدىا ارحا خ نارلخ اد

  5 6 Br Aایفارغح « تاک 6 الما « باسح «

 باجا و یرتفد لوصا ا « هحزسنارف « هحنیال ‹ یحرات هرتلکنا

 كتنمجحما هکلم تمدخ . یدرثیا ناحتما ندرایش ضعب اهد هسردا

Com. Pap. 1857 58, XXV, 1, app. 13 یرواریجنخوا. 

 6080. ۰ یروار كنمجنا یهدنقح نییعت هب هکلم تامدخ [۲]
 .Pad 1860, [2, 1و 0. 7-8
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 ۱م

 ندتیفک عیفرو مدقو ندرلاتتسا یصوصخ «یرلناحتما لوق
 هقاسم تسبرسو ییدتسا لیمشت هراهفیظو یرادا نونو هقشاب
 نالوا ا وه اعم نفرت« نایز ید وق یا

 یراهفیظو هلراعقوم كسک و نرتسوک مايتحا هلیصحت رب یا
 هدنسارا راسرومام هدهحرد یعاشا ندا راصحتا هنشيا سر

 یعدا ءرادارب ه] رکید ردعل « یدلوا یرورض كعزوک قرفر

 قرفو ۰ یدرویدبا باجما قمریبا ندنرکیدکی یتاک رب هللا
 همانتاملعت یرلکدتا مظنن نوجاقسطت ینسهمانرارق ۱۸۷۰ ًاتاذ

 رابناک فص ییا ۰ [۱] یدراشعا سیسأت رارسیموق هللا
 .رلریلیدالوق هلراناحتما یلقرف ندر ر هحتیهامو یرا یرا

 ردكم را نوفا هترلنوذام نوعلازام ن

 هسه وس كرايلناقبلد بوسنم هنلاع تراحت هسیا ناحتما یحنکیا

 هحرابر لصاف طخ کهدارآ هدسادب ۰ ردشط دا تا 0

 قیقح كشيا قجالیاب ..یدشلزیح هدنروص رب هلک تسار
 <« نوجا كوا . یدشمافلا .هتفد رظن هدهحرد یفاک یتسهام

 جایتحا هلدعت هللا تاعفد ردق ههحللبر و یلکش ییدمتش

 | ردشل دا ۳

 .Com : یروار یج ۰1 ا کلم یافد

۰ 200۰ ,1 ,]۸۷ ,18/71 ۲۵0۰ 

 « نمجنا رب یهدنقح ینافراصم هیکلم تمدخ هد ۱۸۷۳ [۲]
 ارخوم ییمدختسنوو نوجما هرنادنهو نام هلاق اماغ یرفیهدارآ
 هدنروص قحاریدنولوت هدعقومرب یواسم هدنصوصخ قرت هروک هتقایل



 رلعق وه نهم

 یر ۳ دم

 ندنعفوم كال اک م ظتنم نلید اهدلا هال وصا هه اسم تسلا رس

 راترومأم راس اهدو راتاتک « رلکلشتفم ولرود ولرود هقشاب
 هللوصا هقاسم دودح ماک فاس تسبرس هاک هرلارو کر دراو

 چیه ات € هدنسهحش ییاحتما لوف 2 هح هداس د وخاپ

 رلکلیعسط ربع هدر اود < هدنفشح .ر ون ول وا نیت مدا مسلاحتما

 یرابآ ندسهص وصخ تاباحا تم دج یسضعل ران و .ردولود

 یرادوجو کچ ا E یهاظ فا رل اس هدهسرولک

 0010۰ دوباریجمت ۳ ) یدتا فیلکت ییاعای یاحتما لوبق رب زکلای
VIE, 415, 2. IVهققدت رظن فیلکت و . ( ۳۵0۰ 1873,  

 ینمجا لوبق هب هیکلم تمدح كرفب هلب 2 هئس کیا یدامم 1

Com. Pap, 1875, XXHI,-1.)لوئسم (  E leصاخ  
 ا فنص ر یغاشآ صاخ هنشیا كنەروك هلا فنص ر كسک و

 نمجما < هکلاب . .یدتا رکف ناب هدنهل ینهلدیا هظفاحم قرف ر

 . یدنولو ۶ دن اخ قبر نلیدا لوبق هد فنص یجنکیا و یجلرب

 . یدقو هراح رب چیه نوجا كتا میفرت هد جنر ندصتکیا هکنوح

 - هما لياقت هقرف دوح وم هدنتبهام دا غیا قرفیهدارآ 6 هقشابندب و

 لتیلوئسم ون سو هفنص ىج رب شیارب ییناخیم هکه د هح ردوا .یدرول

 هدرلە راد ضعب هک لاح : یدروینولو شل زنآ اإ هد شيا ر

 نس هد راد 6 نمجا 1 رلیدب ا لخاد هفنص نبع به راناک نوو

 لیکشت فنص رب یناشآ نوجما رامزالم داوحوک هلرلسناک سش شلک :هادشر

 نعت لیمدحتسم ناولو بوسنم هفنص و . یدتا .E ىسەهمل ديا

 A ران وسا تمدخ یافا هدرلهراد یراکد لید | لیوحمو لقن ابو

 كسكو رلت رتسوک تیلباقو تیلها هداعلاقوف « هرک وصندقدهیلاح هنس

 یاروش یلخرات ۱۸۷۰ طابش ۱۲ رلرکفو . رانوسلیهدبا میفرت هفنض
 یالیکشت كنهکلم تامدخ . رلیدلیدا لوبق هایسهمانرارق صاخ



 دن رس اب

 ك راناحتما هدندامشقلاق هه رعت یراتنارغ كمهتسس . ردقو

 دا راک راق نه هما ثح نوزوا نوزوا قد راک داتسم قلا

 ادا « هرزوا قلوا قلیالوق . ردزسهیش ینجاقص یاح -
 ی رازرط نیل عو د ا < یرلهشاسم تسل رس

 ۱ زکجهدبا ققد

 ككاو لا نايا هدلا دلا هقاسم كنهکلم تمدخ
 و هد ۱۸۹۵ . رلیز و یاب تب هکر تا یحنر هنس راعقوم

 ولو ماع اب نالا طقف . یدلیدا حالصاو یدلیر دشلهداس ندزوو

 یروار تتمحا و هرات تاسسوم لیوبس مد. ۱۸ یدروس

Com. Pap. 1888, XXVIII, 1 ( ) فنص یکیا « هدناقیبطت 
 كم کالصاف طخ ًاتاذ « ییراکدتنا لخادت هننرکیدکی دكراترومآم |

 فنص یا ۰ نمجا . یدتا نیس یغیدلوا شل زبح ندیغاشا

 تفاهم ۰ یدروسدنا فلک هد ینلی وح هنماا فنص یحنکیا ۳

 : ید ولوا ناما تهحو هلبس همان رارق صاخ یاروش لحم رات ۱۸۹۰

 كنکو  هدرب كنو . یدلیداتادخا فنصیجنکیارب هدهیکلم تمدخ
 ۱ یدریلساتولوا لاصتسا ه دنس هح فر و مدق هک یدراو یسهحرد

 هننص یجنکیا . رلیدنولوا لاخدا هفنصرب یربآ رلستاک داوحوک نونو

 صاخ یاروش یخرا ۱۸۹۸ یاننرهت ۲۹ ارخوم همانایلعت داع
 هللا همانرارقرب کید لح رات ۱۹۰۲ لولا ۱۰ و هن و هلىس همانرارق

 نالوا فورعم هلنمات فنص ىج ر كن هبک ام LON یدنولوا لیدعت

 هدعاقرب 7 هلا همانرارق لحراا ۰ سوتسغا ۵ یمسقیجم رب

 نلسب هلب دنا هدا یسهحش قر و مقر هدهدنلخاد فنصو .یدنلآ هننلآ

 ی اا هجردر كسكو

 نالیبای هدنسهجیتن هقباسم هکر لیا اضتقا كتا هوالع هدیتساروش
 ینتیهام « هرج » رب نوچما تدمر . راردلکد یطق هربندرب رانییعت
 رار دز اح

 تد ا ىج سس



 یرلناحتما لوخد

E AK 

 ا كالا هلا یتاجتما كراترومام

i Eastern Cadets راەداققرىش هنسیسهب ربا. یدولوادحو 

 هلروص و ۰ [۱] یدلوقوص هلاح ینیع كرلنوب هدیرلناحتما <
 ی رایاق و کلی چواو یناحتما هقاسمر كن نالیای هنسیه

 یهدناحتما « رالاط نالوا قفوم ۰ ردهدقحا هرادتقا بابرا

 یهرادا یرلکدهتسیا كمرک > هروک هنسهجرد كن راتقفوم

 یا ار لزا تشاعم . رارلیهدیا باا ۱۲
 هدو . رلرویدبا حیجرت ییامدخ ددم رکنا هداعلاىلع رل رب

 یسهدعاسمكنالحتم .ردهدکلک یرلیا ندنسهذاح كننابحایوروآ
 راردهدکل ردشلر هرلتراظن یرلکدهتسیا رادنمانو هدنتسن .

 هلقمیشاط یتناونع 6۱6۲01 بتاک رلنالوا لخاد هفنص و

  a.ردلکد تراع ا ةر هجەداس یرهفظو

 هدرهجرد كسک و « شیاو یخ ۔نلردنا افا یشیا هرادار «

 لرارسیموق « هیلعءانب . ردا نمضت هلی رلتلوئس ریغآ كب -
 مهم و نوزوا هدنسءاس لیصحت ر مالغاص یرلقدلا « یسهاغ

 ترم یرسنک الرخا ا ونک یاج رادار ۱۱۳۱

 یعرکی هلا کیا یعرکی كرلىلاط هکر دن وا كىو . ردیراع

 عبا كرللاط . ریهتسیا یرلالوا هری اا تود

 ندورضود هللا یراهفیظو یهدلابقتسا « ناحتما یرلقدلوت وط

  1یک .ا « یسهدحتم تاموکح ایزلام « منوقغنوه « نالیس .

 ریلی رب و ماو اد رک اپ د یل قزیش .



NAA 

 هد ونقلاراد یوا ر هلقماع ولو ا یبسانم 71 هل و عود

 هدهضایر < هدتعشح . ردا قفاو هلسماع هل صح یرلکدروک

 كسکوب كننونقلاراد يربك یرللاژس هقاسم هدهیییط مولع و

 راس و هایدا . ردهدکما لبا honour deg re68 هساح رد

 هطئارشیبع كتنوتفلاراد دروفسقوا هسیا رلناحتما دناع هناصش

 ارادا نالوا قفوم هدهشاسم هکردیالود ندنو . رایوا

 ۰[ ۱ ]ردرلن الوا شمقیج ند ر كنونلا رادلون ون ییا وب یمظعامسق

 بلاط ره ۰ ردعوتتم كب عطلاب یهتسس كننرللاوس هقاسم

 لوق « زکلای ۰ ریلیهدما حاضیا یبردق کیدهتسیا ندرلنو
 هدهعش چاق ر « هروک هنلوصا وعون رب ییرنه :نالوا سل دیآ

 یحطس هدناصوصخ قوح ر « قلوا تبحاص هنامولعم نرد

 رللاّوس ۷[۰] ردنا نیمأت وعون هدایز ندقلوابحاص هنامولعم

NA OS 1نکس یرزوا بقا وا اه مد هتسا  
 نوچجا یرلتمدخ قرش و ناتسدنه هلا ا م یجن ر هدهرود

 ی۸٤۱١ « هددروفسقوا یس ۲۱۲ ندبااط ه۱ نالواقفوم هدناحتما

 تاکلمتسم ی ۷ « هدنرانونفلاراد ساس كنهرتلکنا ی ۸۳ « هدجش رب

 هن ونفلا رادرب چیه هدی۱ .یدراشع | لیهح هدیرلت ونفلاراد ناتسدنهو

 .Com یروار ىج 3 كن رل سیم وق هکم تامدخ ) یدشمهمریک

CPP. 1901, XV HI 120, 0 9ومأما تفتص رم:  - 
 هنکكم تامدخ .ردکسکو اه د قبسن كنب رل هبلط رکو دروفسقوا هدرلت ر

 . روییرتسوک ینفیدلوا شمهمشیک د كى كرلتبسنه یرونار كوص كنتمجا
 نوچناقیرعت لصفم كنرلهحبش و کلوصا نلیدابیقعت هدرلن احتما [ ۲ ]

Lowell and Stephns : Colonial Civil Service : زکقاب 

۳ 



 ست o هی

 ۶ ۱ اراد رللام روهشم ليا باا هلدصتمو
 قیقدت ندنفرط ارا هنس رلباوج .ربنالرضاح ندنفرط هراسو

 نوجما كتا اد تعانق هدنقح ینلروز كرلناحتما . رونولوا
 لحنم « هیفاممم ۰ ردیفاک كمردزک زوک هللودج كرللاوس

 هلرلد ضان نالوا هلضف ءرک چوا کیا اماد ندنرادقم كرلعقوم
 . ربلا هنیمات تحم الا هدنروص ر ییتدش كنهقاسم یددع

 رلهسمیک کذ « شمروک لیصحت ییا « قرالوا یسهحیتت كلوب

 یتسءون كرلکلسم تسبرس رانو .راروینازاق تیقفوم هدهقاسم
 یعوح ندنرلجحا کنوح . رارددوسم هقنص ندا لیکشت

 ه هحنلکت قفوم هدرلکلسم راس یرلتورت یهمرک هتلود تمدخ

 . ردراشعا حج را ی الود ندنغیدال وا ۳ e ردق

 هدوجو نیرومأم تنخر العاتیاغ ندنرظنهطَق هرادا « رلنوب
 هدنراکسأر كنهرادا تاسش فلتخ « هفامعم . راردهدکمربتک
 ۱ اترومام كک و راو فرات یاد ناولو

 مکح ر راد هنکجههمشش بوش رلهسمک ردتقم ندنرلجا
 كسک و لا هدنرلجحما . ردشمهّعا لولح زونه ینامز كمرو
 ظقف . ردلکد قوح كب رلنالوا شلوا لصاو ن الا هراهجرد

 د تاماقم كسک و ء رارومأم و هکردیلاماع و وا

 ۱ . رارویرک زونه هغاج ندا
 نوجماتادحا ینلوصا یناحتماهشاسم تموکح «ءد۱۸۵5<  یرلرثات یاجا

 هرادا یرلهدازایصا كمهتسسو « رانامز یتییدن ولو هد اققدن



 تشنه روا و افق تن

 یعاجا فنصر یغاشا هنرار قرار دشالقازوا ندنکلسم
 .درکفو نوتسدالع طقف . [۱] یدشلوقروق ندنهمرتک

 كسكو لا یتاماقم كسک و كنهکلمتمدخ سکعلاب .یدلکد
 یحدا رمصح اب داع هنسداررفا كنىغامجا ا دن ی 1

 ققشح هدایز ندنراضراعم هدهطقو . [۲] یدا هدنتعاق

 ىج ر هدراهقاسم « هلهجن و زمکیده وس هدیراقوت .یدلوا نشمروک

 ۰ ۰ بی ۰ ۰ 3 1 3

 ندجم رک یمظعامسق كرلنالوا قفوم کمر هراترومام فص

 ماود هرلنوتفلارادوب هکو لاح . راردنوذأم نددروفسقوا دوخا -

 < هتلاصا ماع < هقفنص كسک و ن الا یعوح ك كراحنک ندا

 . رلردب وسنم هنملاع تباط <« قلتاقووآ « اهر فص < ۳

 د وخاي E ردق هنرلهقط یراقو كتهبعامحا تنبه

 هرلنونفلارادو هدراحنک بوسنم هنلاع تراجت شع ام نعکمل کو

 تیالوهاتیموم راحنک شمشیم ندهلتاعرب عضاوتم .راردموادم

 یونس < یرل بسم وق هکلم E راردا ماود هنسراژهللوق

 كس راردب كرلىلاط نالواقفوم هدهه اسم هد رایضعل كرر ونار

 TONNE رلح یر 3 فاح كى وتس دالغ 3 یهلروم ۲۱ ]

 : یدروسد هلوش هدیوتکم ر ینیدزاب هلسور نوح درول [۲]

 . ارحا لباق « یسیساسا فصو كنهال ناولو هدهعقانم مقوم »

 هب کیا هد یوتشا اکذ و E كنهروک ا هدرلرب نالوا

 « "قیرفت و . ردیلامامرجاق ندزوک یتغیدلوا ترابع ندکعا مش

 كن هکدم تمدخ و قحاحا كلسم ر هفنص شمروک لیصحت تكسک و

 اکوا ہللا طئارش دعاسم اهد ندنکنامز یه ینبصانم كسك و نوو

 . 14٩ « اذک . « ردقحاریدنولو هدامآ



۱ 

 ناتسدنههلانرومأم فص یر .ردراشمرتسوک هدى رلکلسم
 ۱۲۱ ۱ اا رادرول مدهتسلدبام هناختما یسهکلمتمدخ
 tradsmenyl aun بوسنمهنملاع تراجح طس وتم .ردلکد لخاد

 طسوتموهفنص كسك و «هلرابتعا یسهمومع تيه طقف .ردراو
 ۱ ۲ را کارت ندیاود نوم هس ةقط كنك و كفنص

 ا هرادا قاما هقاس «.4 رولوروک
 بس هلل زيت ڭكىە وس هلسروص قحا ا ماطر زیساصح

 ذوفت لرافنص كسک و هدنرزوا تموکح یک هدر قجالوا

 دنتسم هتلاصاو دق یرلعقوم مهم كا « شا موقت یرثأتو

 ۱ و ۰ ردشهرو هراهنمک ششش هدر ەس لیصح

 هرک قوح یرلصنم كسک و لا كنهیکلم تمدح هک ریلی هند

 اس رددکلت دا لانشا ندنفرط رلتاذ بوسنم هتلاصا )اع

 ا ا سا یدنک «.راشتسم یاد هکرویلوا .هلوا

 هدرانامز ناقای ءالثم .رویولو كلام هیعانجا مقومر كک و

 رس ناولو یرلمعا یعاد كنراتراظن تراجشو تاکلمتسم
 مدقكادالرباو هرتلکنا ليو یهننروق رسو تر ېه ترور

 سما كليو یهتنروق رس قلارا رب . رایدبا بوسنم هنیرلهناع
 یفلقاریج یعهعبطمرب هنایح هک یدشلوا اللدنوم رتسم یسبسایس
 ۱[۰] یدشمالشاب هلا

 Emine : زکقاب هنوسدواد هدنقح یلصا كناللدنوم 1
E Radical Leaders ؛ باب ی ۲ English Liberals 

  ۸ › Hintonبا ی .
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 هلیشیا ملقرب هصاخلا ء هدنتل | كراترومأم فنص یجنرب

 فنصیحنکبا هرانو .ردراو نمدختسم تلیهر قلهلعلوغشم

 قو اا اتمر تیر رار
 عطلاب یسهجرد لیصح نلیدبا بلط نوجا ناحتما . راریلیدبا
 راد نما هلعءاس . ردیعاشا قوح ندننیدلوا هدفنص یر
 ا یراشاب یعرکی « یدنوا ههاسم . راردحینک اهد

 . [۱] ردشلل دبا رصح هراجنک

 هناخ راحت رب هلتیمومع یراشیا كرلباک فنص یجنکیا
 هاراد نان یرلناحتمایرلادسا ندنکیدهزکب هتیراشیا كن راسا

 سرت هروک هنسهعلاطم یراقجالوا نا یسهب رز تراحترب

 یرلقدلوا یلتلباق هجرد« لاحرد هبیعاسم عون ویو یدنولوا

 ایفارفج « باسح « تباتک هجزیلکنا « یزای . ید ر دشارآ
 هقشاب ندرلعوضوم یعومو ییادتا یک یخ را هرتلکناو
 راقتسیاتسا هوا تم یمن تسرهق « هیبوق راناختما

 هد ی زتش یک یرتفد لوصاو digesting returns یب ر و ل و

 هصو و مده < درست 6 ناحتمار هلو . یدروی دنا اوتحا

 هجهداس یسهاغ كناحتما <« ییدلر دتا دانتسا هنرزوا یساسا

 ندکعا فرطر یرلدرف زجاع ندافا نسح یراهفظو و

 « دج كوص لا هدەدارول « یک یغیدلوا هد اص وصخ هقشاب [۱]

 هدنهل رلنالواشع | افا همسر تمدخر هقشاب دوخاب هب رکسع تمدخ

 . روولوا ميسو زار

 اتاك فنصجتکنا

 قبهام كرلناحتما



 ار یی

 < طقف . یدربلی هلوروک یفاک هدهرود رب یفنیدنولو ترابع

 ناه ناه ندهراج هیر ر یتیقح « یلوصا هقاسم تسبرس
 كنا كرحت ینتبغر هلضف كب كراجنك ماطر مورح امام

 و تدم یخ ر هدهرک وص ندک درب دشک د یعضو هلیروص

 و کلر راملعم شاب « هد ۱۸۹ ۰ ییلیدا قیطت رلناحتما

 ر ینلانف ییدربتک هلوصح هدنرزوا لیصح هلتمومع كلوصا

 ی رللاتحا تیقفوم « كنهبلط جنك . ,یدلبا نالعا هللا هرطخم

 ۱۳۳ رها لوا ندتفو ندربتکم هللدصقم قمرترا
 یلهدناف » هنهبلط كراو و یرلقدنولوا میدوت هراملعم قاط

 « الج رم اقا كم هلرابتعا هجرد طقف « سس نر

 هل راما عور 4 ڭكىاحتەا <« كلر . یدرتسوک ی رلکدرو

 . یدرویدا بلط ینسهل دا ارجا هدنروص ر نوغیوا اهد

 . یدولوا لو اوو نداعولوا كر امام رللوصا یسا
  هللروصو . یدلیدا هوالع رلعوضوم ماطر یرایتخا هناحتما

 هدهموم تروص هدیراهتسّوم لیصحم هتروا زکلا رلد ناب

 | یدرلکج های ازا ی رلکدلس هدقح داوم نلیدا سیردب

 0010. ۰ یروار یمن ۵ كننرلرسیموق هیکلم تامدخ []

 هرو هب ه دعاق ییدمیش ,.Pap 1901, ۲۷ [لار 129, 0۰ 73-4

 هجریلکنا « باح « ( ریار هللا هبوق ) یزای رلعوضوم یروبح
 صیخلت : ردینآ هجورب عوضوم یرایتخا نا تب واع ناکا

Psلوصا « ( لخاد هد ینینصت كرلقبتستاتساو یمیظنت سرهف )  
 <« هجزسنارف « هجنیئال « یخراتریلکنا « ایفرغج « ینارغو هتس « یرتفد



E 

 لاا تل فا 2 لاوتصا و امد كردو
 هلن روص و . کج فا طبر نالوا شمشیلاح ًامظتنم هدتکم <

 لسم“ « حیج رز و اجا اقفو هنسسآ كم هلوفام 0

 یمومع هدایز  Eردقحالو عوقو .

 فنص یجنکیا « قرالوا هنسکع كنرومأم فص یجنرب

 های و رز فیس برو راد نیا مىق « نمدختسم
 هسراتکم وجو فرص زکلای رانو. راردیوسنم هنسهقط یعاشآ

  i schoolsردرلشع | ماود هر ۹سس وم لسقو دوخاي 5

 نوجا شار ندعوا یتاشا « هروک هناحتمار یرا « رانو

 كسکو لار ار لک الیکشت نرومأتلیهر ییا ویی ا
 درک و سندنمدخ هس رک .رذلکد شم اف امام هتنرایدنک کک

 ًاضعب.راریلیهدیامیفرت هتبرومأمر ندفنصیجنرب «هدناوحایئاتتسا
 هراتناتک فصیحنکیا « زکلای . روینولوا فداصت هلاثم كو
 .ردب راعندب رد زکلای یسطس و رادقم رالی ا عیفرت هفنص ی حر 1 هدلاح ینیدلوا زوب جوا ًایرقت یرادقم كرانلیدبا نییعت هسه

 .[۱] ردفعض كن یامحا قمقع »هج زد كنک و هک فا

 یسیکیا . ریلی هل ریو باوج هدنقح یدرد قجنآ ندرلنو . كيزيف -
 . ریلسهدیا قلعت هناسا یرابتخا چ وا

 هدنفرظ هنس چوا نوا ی نی LANA قد ۱۸۸ ۱

 هل وا دوخاب ( ندفنص یجتکیا 6 ۱ ۷ هلسنروص هقاسم نص ىج ر

 2 رددلک هعوقو نییعت vè هلسروص عیفر ) ندفنص ندا لاقت هفنصول

 ۲۰ : قهوکح كن «رتلکنا

 و £ ۲
OS TA NLزر ی  



a a Oی  

 هکر دشع ولوا هوالع اهد هجرد ر یکی یر, ندهنس چاقر  رااک یجعدراپ

 . رسد ( or(c abst racاھیs رلضسم ) راساک یحع درای هرانو

 نایعت هللا هقاسم ندنسارا رل 8 راساک مزالم مولا

 طقف . ردا راصحا ههیوق هحیلشاب یراهفظو . راردهدکل دا

 ۱ کا تاب تا یصوصخ « بتاکر یحع دیک دراي

 ۰[ ۱] ریلی هدما عیفرت هتباتک فنصیحنکیا ندهن كارتشا هنناحتما

 نایدسا لوق هتمدخ هدارار به نوجا رئاود ماطر ۰  زامزالم

 لنکشت 61676166-0 رامزالم ینسهقط یعاشا لا كنمدختسم

 فنص ینع هلبرابناک فص یحنکیا هلتیمو۶ رانو . [۲] ردا
 هلقلوا طبس اهد <« یراناحتما ههاس . راردب وسنم هب یعامحا

 دیدحت هدنسارا ۱۵-۱۷ یرلشاب ۰ [۳] ردندسنج ینیع « رار
 هدي ابلعف ۰ ردتفوم 6 هل رامتعا ساسا € یراتمدح ° ردشم دا

 . ردشلوا رلتلیدبا نییعت ( هلتروص لقن ینعی ) ندرافرط هقشاب هد ۸
 هرارومآم هقشاب ہلا شاعمیض بتاک ۳ ندفنصیجنکیا هدهرودینیع

 تامدخ .Com. Pap 1890, 126۲71, 1 > ردرلشل دا لقن
 ی ر هفنص یجرب 2 Eb هنرلرولار ك وص كنس رلرسيموق هيكلم

 ردهدکم وروک یک روبهقیا دیازت

 صاخ یاروش لح رات ی۹ كنسیب ا سرشت یسهنس ۱۸۹۸ ۲۱1

 ۱ . یسهدام ی ۱۵ § كنسهمارارق

 . رلیدب | فنص يا یر رلنو هوا ۳ راضیبم جنک دوخای [ ۲ ]

 ردراشلم دبا دخول وه هرک وص

 ع هر ا 6 فنضیجنکیا « ھام كناحتما [۳]

 . ردت دا لیدعت ییالود ندابسا یبعو هدنامز



 دری ۱ ۱

 ء یراجښ کو و رال وقت ۲ دخ وص دلش ی

 قلضیم هکنوح . ردا لیکشت هوطخر وضود «یقرت ًارخوم
 فنص یحنکیا . رونولوا لوبق رانو زکلای هنناحتما قنص

 « تمدخ یراقدلواشُعا افا هوا هسراررک هنناحتما تباتک

 هیفام عم . روت ولوا ناعذا ااو یرلکج هل هازاق
 هرلعف وم دوح وم هده اسم نالياي نوجا ییاحتما كلمزالام

 فداصت ردا هسیاو . ردفاکریع یرادقم كرالاط ندا رو

 . رددلاوحا نان ولوا

 هقشاب ندرلهقاسم تسل رس نوچآ تامدح هداعا | ىلع

 هد نوجنا راسرومام« تص شب یصوصخ دراو فلت

 ی رایضعب ندراترومأم و . ردراو یراناحتما ههاسم قوحر

 زا كب ندنرارب رب . رلزمرتسوک جایتحا هتیلها ر یصوصخ
 بسر لوقعم نوجا بر یراناحتما هقاسم ماطر

 هنس رالوصا یصوصخ دک اد صع هیفام عم . دوو

 رللوصا فلت ییراظن هتسو تح . راروینولوب ك
 شاوای ربو نوئو طقف . رویلیا رارصا هدکما قیطت

 نوختا: تیر ومام قوص قبیل رددوا شال

 الم . رولوا بس کلەداسو یسهلدا لوق ناحتمار كت

 رل هقناسم رکید

 ت رلت رومآم A ییاحتما تا ینکیا

 فص ینکیا I ۹ نهنگ تاک هدنوجا 1۳

Com. : یروار یم كنىرلرسيموق هبکلم تامدخ ٤١ ]۱[ 
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 هتاسم دودح

— ۳۰۸ - 

 یلساک هلخاد تادراو و CA A لوصوک ییاحتما 5

 یناحیتماتباتک فنصیجنرب هک ل صان . ریلی هل د اے نم ہد هلیناحتما
 جم یرلن احتما یر هداق قرسو نوت هل تهد ناشد هلا

 3 .ردققح ییدنورود وصعود کوب هدلاتسا .ردشع ولوادح و و

 هک ردرا و رلتم دن ضعب . ردلکد لماشءهراناحتمانو و عیطلابدیح و

 هلدع 6 قلماسر 5 رار رتسوک جايتحا هن راهج رد ل يصح فلتح

 كنق دوخای لسم نوجحارلشیا ماطر یک هرتاساهدو یکلساک
 ا ا راح فاول تلیصحتر
 رادان نوجحا یر یه كرلناحتماو .ردراو تامدخ شمل دا

 نعت ییراعوضوم لاوس « یعوسر كاج هدا هدأت « ی راشاب
 زجاتحا هکمرک هناعرف یک و مز .رددوجومرهمانناملعت ندا

 ۱ و مرا ییدالوا

 ضعب نلدبا هجون هلا هقاسم « هدنغوحر كرتاود
 موزل كرلنو کنوح . ردراو یرلترومأم هکلم تامدخ

 مان هدلاحره هلا ناحتمار <« رادتقاو هرم یرلکدرتسوک

 « هدر دق و . ردلکد هدتبهام كحهلمایولوا رده هدنروصر

 ی۷ كلنسهمانرارق صاخ یاروش یلخم را ۱۸۷۰ « ناحتما

 هقشاب ا هل دنا فرطر امام دوخاپ ًامسق هحننحوم یسهدام
 ۱ اب وا ا اقا ترم 6 ندزاو مدرلت رومام

 بلجبلاط یلتلک راتبرومأم كجبدبا هجوت هکنوج .زامالوا
 . ۸۳-۸۷ هفص ۰۱۲۹ « اذک 1



NEدال ۲۳ ۰ ۵  

 قجالياي € دوخاب .ر رذلکد قالراب دوخاب قوح ردو ثحهدىا

 یراههجس زکلاب هلع ءانبو ردم رول زاب «هل را تعا یتیهام <« شیا

 كك. و كات راظن هجراخ ءالثم .ردمج و لبافهراهسمک م ولعم

 ۴ یک رلکلشتفم ندعو فاتح و یلهشا | ترافس € یرلماقم

 OA شل دابا ا هد هص وصخ تروص «هدر ده و

 هاسهسلوا دودح . [۳] ردندلوصا كمنا ارجا هقاسمر دودحم
IPE INE ما N 

 ضعب هطساو الب دوخای هطساولاب نوجا كمل دبا لوق هب هقاسم

 مدُشو هدنابلعف « هیفامعم .. ردمزال كتا تمجایم هرنساقلا
 : ردهدکم هل دا لامعتسا ءوس هلدصقمر یساس هص و و

 . زا ای هشاسم چیه نوجما رانو هک ردراو راتمدخ ماطر

 ناحتما ر قجاراقح هادم یرلتلها رانلیدا نسل هارو

 یرلیضعب ندرلنو . رارنیلا هتلود تمدخ هلدیق یسارجا
 تمدخ ء اتاذ ۰ ردلباق یمارجا هقاسم رم الع كب هدنوجما"

 ۱ نییوتاوم رک ارغ رم دا تی ی
 N GE ناه لس اروم نوا فرا یر

 ماییتسا س ی و ی لاو اا
 راساک طیسب « روالوا هدنقح راشتفم نرتسوک جابتحا هتیلهاو

 تمدخ « هیفام عم رولدا ی هلروص ینع هدهدنقح

 نوجا یراظ هبحراخ كلوصاو « یمجا تاسوم لیویس ۲ ۰

 01°. ۳0. 1890: ۰ روهلبا نیمأت ینکیدتا لیکشت ترورضر
XXVHT, 1, p. 9۷  

 . هلرناحتما لوبقر

 .. رانییعت نالیاب



 4 1 خوی زسناحتما

 بم 0

۱۳ PORE 

 رات رومأم ضعب هل وا هدهکلم  Eهفوقو ر كيقه

 هقاسم ر هدنوجا ور رار رهتسوک مجايتحا ههبرجت دوخاب

 نوجا یرلشیا لا ضعب . رولوا 4 یب ر ییاحتما

 راقاربج .< هدراهاسرت یمسر الثم . ردیعیط تب یتجالوا هلو

 ج2 a ارت ا هل كام

 یطرش قلواقفوم هدناحتمارب ندباقلعت هنراتراهمکدکسم
 اهد ندناحتما رب یرلشاب هلع هکو للاخ . راردهدکل دبا لوق
 . روید انا | هدنسهحبش هقاسمر ندیاساع هرلعوضوم هلضف

 . راردا لیکشت فتص ر یرآ یرارومأم هتسو یهدنایالو

 هصوت رب یسایس قحا رلنو « ردق «هحنلک هرلنامز نقی
 یرلاضعاوتنلراپ هکنوج .یدزارلم هدنآ هدلای رعقوم هدنسههاس

 ندکدتبا بئاغ یرلذوف یمایس یهدنرزوا رلنیمت راس
 بوسنم هنسهقرف تینکا هدوتنلراپ عطلاب « هجرلهنس « هرک و ص

 عوقو هدننامدخ هتسو یهدنرلهیاخما راد « هلیطرش قلوا

 : یدرلشعا هظفاحم ینقح قمرباق ی رلکدهتسیا هر لاحم نالو

 هد ۱۸۹٩ هدینایاه هلوص كنلوصا ساقلا و ها یسایس و

 .یرلشتفم كنامسه هتسو « یرارومأم هتسوب مولا .یدلیدنا هلازا
 ۰ [۱] رارولیدا نییعت هسرزوا اما نالو عوقو ندنفرط

 . ردراو هدرلنعت نالو عوقو زسناحتما چیه <« تیاه
 ,The Working Constitution 150-149 : یهتتروق [۱]

 .هدایز ندذوفنرب یسایسو طقف . روینیلا یار الاخ كنتوعبم كناروا

 ردهدکلک یرلیا ندنفوقو هب هیلحم لاوحا



 و

 ناحتما كانسهمانرارق صاخ یاروش یلخرات ۱۸۷۰ ال هدو
 جراخ امامت ندنماکحا همانرارق دوخای ندنسهعا لوق ینسمال اب

 هرلتنرومآموب . ریلک یرلیا ندنسالوا تح عوضوم تیرومأمر
 هدن رلقامهصاب یحینک و ص كا دوخییحشرب هصاخل اب تلمنار هلسلس

 هدهدیعاشا « یرلعقوم تیلوئسم هدیراقو» . رونولوا فداصت
 1 . [۱] هراسو قلیج واق « كلهمدخ

 هدنسهلثسم نیت هرلترومأم زکلای رئاتو ذو یمایس

 اماعناه. ناه هدهدتهج عیفر و قرب .ردلکد شمقلاق ندهروا
 ندنحرا ۱۸۵۷ اهد یسهلداحم نامات یو .ردشلوا فرطرب

 تعج اع راو دوف یاس 6 ےک

 كجهدبا نالعا ینکجهلبدبا یقات مرج رب نوجا رومأمر یبشت
 ۱۸۰۷ ندنفرط هلام ٌهننزخ ۰ یدرتسوک تدش ردق كجهدبا
 نلیدالوق 5 هنس ییا ندنفرط ینراظن هرحو هدنخراب

 وتلراب نوجا عیفرو قر ندنفرط رومامر یمسر « تاررقم

 ناسا مام كادر لدور دوش كنم رااضعا
 ینکج هل دنا ھل هدنماقم « فارتعاینکلزستلها یدک » ینشت
 < راریدت و . [۲] ردرلشما نالعا هلا ناسل رب دیدشو یطق
 . [۳] روینوروک یک ش مربتک هلوصح یربثأت نتلکب

 1680108, : رلردمبات هناحتمارب نلند ۸ چوا ایرثکا رنو [۱]
Writing, 6تاسح - یزاب - تئارق  . 

Com. Pap., 1838, XXX, 543 ]۲[ 
 . یروار یجنجوا كنمجنا یهدنقح ینافراصم هیکلم تمدخ []

 یقرو عیفر



 هکلم تمدح

 یساسی الود ندهن

 ندربثآتو ذوفت
 یدلبراتروق هجمالوق

۳۱۲ 

 هدرصعیحت ۱۷ هدرلنتعت یرادا هدنجما هتسزوب كنهرتلکنا

  لصات ندنسهتس ساقلا و هام یسایس نانولو یراج كب

 رکید هک و لاح « ینکیدلالوتروق هلقلبالوف هسنلاب هد بولوا
 رک وت اراک تدم هرک وص ندخراتوا مد راتکلم
  نوجما كمليهدا حاضیا یداضتو و كمليهالک | ینغیدلاص

 وتنلراب و نایراح هزوک هدنسهسایس تایح كنهرتلکنا هدزعامز

 قلا هرابتعارظن یزبع فصور نما تشن ندنلماکت كنعژءهر
 ماع « ییالود ندبایسا زمکجهدبا حاضیا هدیعاشا ۰ ردمزال
 هاقل راک فور ببر اضغار بوسنم هنسهقرف تیرتک | هدنساراماق

 قلحر 6 یو ره هدرکنا و ر ر ویار E به

 نایرج هدنمظعا مق هل رلتکلم راس ناولو كلام هنتموکح

 هدمرلکتا هکروتوروک هوا .هسريلیدنا هسیاقم هلا لاح ندا

 هداعلاقوف هدنرزوا رلهلئسم قلعتم هب هيه وم عفانم < نا ساس

 « هداریص کیا كليا « نانوعبم سلجم . روییدیا زک رمت هلتدشرب
 ۱۳ تا ارم اع وا ارس تموکح ىع
 ` یرلرادفرط ندنسهقرا كفرط ییاره . زدشمشیرک ه هلداحمر

 لایرح هدرلهحاس هب هيم ومع لئاسه رله راح .رلروروب هاب دیش

 ۳ ۱ تو و نی دوجا یصخش ردا
 < یلوعبم زیلکنا ر ۰ رلیا بلج یتتقد رظن زا كم كننوعیم

Com. Pap., 1873, ۷۱۱, 415 0 4270-72. 4727. 4762, 
 اذک ا رح ع هلیتبسانم یسهلتسم لرع قلارا رب 4

171-9 .0 



 لب

 (یانعدم 2 رلضختتم دوش بحاصو تم الست یعفانم كت راخت

 یصخ ص هبا اهر ادر فلک+ هللا كمهلالاصیا هب هیت نسح ۰
 ته « ردیلثع كنەقرف ر لم لوا ندیشیه هدایز ندقملوا

 . ردشع ولواباخت | نوجا كما تفلاخم دوخاي ترهاظم ه هلک و
 هرلیار صع مهم « هدنکلغرب هقشاب « دی تاب

 , ندنسه كرالثم هقشاب « توعصر نلیسا ماا هلکمهعا كارتشا

ATلرهروس یرلیا ینکیدتا نیمأت عفانم هنب راختنم  
 هعفادم ر هلو هدهرتلکنا . ردشلوروق هارفظم ندماه او

 تنه « قرالوا یسهحش كىو . نمهلوروک لوق نایاش

 تدشل هنس رل هراح كما نات رلقلرادتنم یصجخش < هلک و

 هن رو قلو تیهاظم هدناباعا دوخای هدوتنلراب هابروص

 ربعاص یشراق هنیرلاحر ساقلاو هام هک و تيه . روهمشود

 یمکح كجهلرو هدنقح یسهیلم تسایس حنا و ریلی الاق
 درتشم یاوعدر قاعتم ههموم تعقنم « یلصاح . ریلی هوشود

 طع كراقرف هدنسانعم ناسنا ءيعز رب نشمشلر هدیروغوآ
 یداهسلوا یحایتحا هرلترهاظم یلعج كرهقرف هتموکح « یوق
 یاکما كمليهدبا ارجا هحالوق یرلشیاینج هلاق زجاع ندقعای

 دخ هب هب وه یه وک هدنروعوا هاغ و . ردشمهلا نمأت

 ثالسار یراع ندقلانف هدنناذدح ه هساس تیعضو نالواشعا

 قیقدت هدیرلیا هکر دراو یراروذح ماطر هدكنون . نمهلیئد
 هدشیاتس ماقم ینکیدا هیفصت ینهرادا « هیفام مم . زکجهدبا
 . ردیا پاجشا كمەلبوس



۱ E 

 ۍسهجا تفلاع هاحالصا و كنوتنلراب رلرظاب_هدشادن

 هترلهقشاب یرثأت و ذوف یدنک طقف . رلیدقروق ندللاعحا

 ردلکد قودر وب ون كما فرص نوجما كما نامات فطل .

 ..كرایحتمجامع كجهدنا ناجا یرلاماضوا هلاخ طوقس <«. هله

 -الصاو . هسرولوا هلضف 1 كرلکجهلدا نون یرادقم

 یدرا روق ندنقبضت رلختنم زحعم یتساراماق ماوع « تاح .

 رهظم هدالرلتوعبم راریدب لوص نوو نلیدنا ذاخحتا هد رطوب

 ردرلشلوا یوصت . ۱ ۱
 تبا هرادا « هدنسهاس یه د افرطر كرلەق رتنایمایس اا عا

 .موزل < رلقلبا طقف . زدشلک هللاح كلسم ر هدازا ندنکلهمو

 راردلکد كسکو هدنسهحرد رادتفا و تیلباق یرلکدرتسوک ۰

 رالشاب ندفلبمر زمسقیمها كب رلقلیا «قرالوا هیفومع ةدعاقر « *

 رب « رلقلیا . ریلک هعوقو مض ر فیفخ لباقم هتمدخ هسه
 و یراق احا وارزاشا دوخ ا قلهتسخ ۱۱۳

 هکر دیالودندنوم .رل ردلکد هدلاح قح هفار ناکما هنسهملس الياي

 هلنا تکر حر هدنهل یصیصخ یشاعم دعا یسقرت كناحالصا

 هنالیدعت نالیای قیصقیص « قحی هدهطقنو . یدورو قفارتم
 ٌهرادا ۰ ردما دانتسا هننوناق دعا کهد ۱۸۵۵ ن الا ءار

 ا اد هتش نوا اتد لود هلتفض یز هدهکلم

 نلیکج ندترومأم هلیسح قلهتسخ اي هدنشاب شقلآ ای ندا
 اس هوم هجوم نوو هراهننک ۱ ۱۳۱



۱ ۱ ۱۳ 

 یسنسره كتمدخ هلضف ندنوب ۰ ربلیریو شاعم رب هدنرادقم
 هدشقلآ  هلیطرش كمهعازواحت قرق هدشمل |یظغادح ءنومشا

r, 1 3نالیناغوانک ردبا اف ینسهیمسر تمدخ ۱ ریپ مش  

 یعاکحا كت و اق یسهلب رب و شاعم هدنانس الود راسو ىل ٩

 جاودزا هرلنسداق نالبناللوق هد راک ۸ رد دنس هله 4 ِ

 3 یک رلتافاکم راس « و . ریلی و تافاکم نامز یرلکدتا 3
 نایدیآشک هلیس هق اس تہ هسلا ندکعا عیحشآ یحاودزا ۱ ا

 . زدی دنلیق ی 8



 باب یحنزکس
 هکلم تمدخ و رارظاب

 ءرلن ابالوا

 هراصصختم مھ

 < ماتحا

 ۱۱ به كم رش تلاعف نوجا ینیدلآ لکش ی تفرک

 ۱۳۳۳ تک لات یی هدتروم وخ
 تموکح ردق لوا هدنالکشت رئاس « و . ردهدقعولوا یح

 یک دراي ك راصصختم هد زعامز .ردته صح ر قسطل لداق هدنوجا

 ندکمر و جات ماع اا قوح ا ر قجالياي نزسقلوا

 زکلای راصصختم ء ندفرط رکید « طقف . زامهای یشر هقشاب

 قعالیاص هرظن هطقرب شلک اي « هسرارولوا قجالیقارب هنسراشاب

 كما باغ یساع هللا یمیلس سح كنسقاتم مق كتبرشب و
 نالوا یعومع اهد هلراتعا یراتیهام . راردضورعم هتسکله

 ۱ ۱ هماتعا یتیها داراشیا اه اتن اراپ
 دوخاب « رلکوروس هننرایداو الا و قاع یرانوا ليام و

 < هکلح هساطررف دسر لکش « یرلهش نتم زا اهد

 ۰ ء ا هد راتکلم ضعب ككرارودحم و . روروشود کلحملق
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۱ ۱ ۳۱۱ ۱ 

 روس ول وا داي هلرامساوت وک و هتشیا « فاشکنا موئشم ییدتا

 ندا ر لوس رای نا ةف راد
 كمهلب ا بانتجا ندکلیج هساطرق هد ندف رظرکید نک

 تسسئر نوغیوا یرامدا اند هداعلاللع هلراصهختم < نوما
 نا .ردهدنق رومحم كم | ج نم هنن رگیدکب یا

  یلالوا فورعم زا كا هحقلخ هدنحا یراهنعنع یاس نونو

 ینانولوب تقد صختمربع هلراصصختم یان وو تقد نایاش دارا هک هو
layman 1۰ ردهنعنع ندا هرادا ییاسانم یودسارا  

 هللدع یف قدا فاشکیا :لوا كا كفو ر ا
 نکن هک نالوا , نکس فلا

 دهاش هداروا لوا ندر یه هن رله ا یعاسم ك رشت كرلناياملوا

 لک یساصعا لودع تشهم اح مش كاا . رو و
 هدنلآ لکش و ردق هزعامز نداطسو نور . روبلوا نایاع

 نانولوب یمسررومأمو مدهجرد كسک ون .ردراشمشلاح هدارآ و

 كنجراخ كلسم . ردنا نیمأت یتامولعم دناع هکلسم « کاح
 هعرف ندنلخاد تعامح نوجا هاتسمر ناعم هسا یرشات و دوش

 نا نوا لع جرد یطسو هیدن ناعا
 . رر دتا سح ی هس هطساو هز ر ,e ن

 هلقمالوا و یقیرط داتعم كنها جرم هنیرکیدکی یرصنع کیا
 ییدتسا نمأت هج ر یا ك كلورتنوق لباقتم و « رازب
 ۱ . ردنقحم



 یتاکو یک اح حلص

 ی

 .ردلکد شل دما قیطت هراهمکح كسکو  زکلای پسنر و
 2 رکا حلص ندا تیّوز اوعد زرسلودع تيه

 هدنروص قجهماع راج هزوک ارهاظ تاسسنر و هدهدنرلاضق قح

 ییا هدارو « زکلای . ردهدازآ ندههش ییدنا مکح یارجا
 حلص . ردشلوا سکعر تسانم لباقتم یهدنسارا رصنع

 یسهره هدقوقح ء ندکالما باح ا < رهرکقوج « یراک اح
 باصت » 6 نویسنموق < یرلادتا . رابدیا یلهرشط رب زا ڭم
 ۰ یدردما اونحا یر وق اط رب نلیر و یمات « تب کا
 ندنکیدمهدا تیور اوعد یک اححلص هدام ولو یر ندنراجما
 نامز روص « طقف . [۱] یدشل رو مانو هسرایدنک ییالود

 ۱۳۳ وا طا قرص ندشسآ راستش قو دا
 .[ ۲ ]یدن ولوا لاخ داهنط مش تبوک !باصن یرامسا انس هفاک نامه

 ینیدب ولو فلکم هلیسهفیظو ققیطت « هطلس یلدع « هروص وب
 كتهدازلیصار یلهرشط نایالک | یثرب زا كب ندهقوقح ماکحا
 2 .هکع « كا حلص كلا . یدلوا شكلا
 لف یرصنع یحراخ ثالسم « لکد یرصنع صاضتخا و

 نامأت بناک یهقوقح تامولعم ی ودا

 حلص < هدلاح ره . رایدبا انشا هقوقح راناک ۰ یدروهلا

 جردنم هدراباتک نلیدبا رش هلدصقمو و هدرانوناق تارا ا
Self Government in England, 3 Auf, : زکقاب [1] 
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Blackstone, Bk. 1, 351 [YJ] 



 ف

۳ 

 هدراش واق . یدراروینولون ءاکا هنراهفظو که دلکش ینیدلوا

 ۱۳۸۸ هکنوج ۰ ردنا باجما قلوا یکسا كب یلبناک همکحم
 .[۱]ردهدقع ولوا ثح ندرلن ود هدننوناقر هلدراشی ,یجنکیاهدنحشرات

 ندکلبتاک و نالوا یمسر « یر ندرلنامز سا كی طقف
 تکرح هلیتفص کاح رب درفنم « كن اح حلصرب لاعف « هقشاب

 باک و یصوصح هرز وا كما مدراب دن ناز یيدتا ۱

 ندنفرط کاح "اممقیئاعم كساکو . ردنداع یسهّما مادختسا

 . [۲] رونولوا نامت ندرلناصیصخت ضعإ هد اممق « رلیرو
 رو ا راترومام لا

 نلیدما فداصت رثادهرانوا هدنایبدا .ردتیمها راح ذوفنو مکح

 نوزوا هدنرزوا کاح ندا مادختسا یتسیدنک كتاک رلاعا
 ك٧ هتفورعم هجرد مه هندش مه كذوف ییدتا ارجا تده

 < رح هلف هدب رلادتا دل صع یک ۱۱۶ اھد 5 را رددهاش العا"

The Elder Brotherیرازوسوش اب اطخ هقاسیر هتنوماربم هد  

 . [۳] ىدرويەللوس
32 Hen VIII., c. 1 زکقاب: 12 Ric. II., e. 1004, [1] 

Self Government, 212 : Oneist ]۲[ 

 زسنارف صاخشا یهدنو وا . هن یجر « هدر ىج ۷9

 . ردرماکنا عیطل اب تاداف < تاداعو قالخا طقف . رلربشاط ی رل مسا

 یذوفنو رثات كن رابتاك هیکح : ردشع | تافو هد ۱۲ ۵ 6 رح ها 0

 Eirenarcha شلدا عبط هدنم را ۱۵۸۱ كدرابمال مالیو هد

or, Of the Office of the Justices of Peaceهدنرا  

 هفڪګ ( ردهدکلب دنا یداصت هن راشا ر حضاو ۳ طة عدق اهد

 لصا هدناسدا

 رلرویلیدبا رب وصت



 و

 ۱ام و ها تلاهحت شك هسرومام هک نس
 . كسزملس یثر هقشاب ندام ولعم یيدهلفوا اکس كلکساک 3

 هدنح را ۱۸۸۲ > رکف نع «وعود هن راسا كل رصعوا

 هدر یهدنقح « یلماک یک اح حلص » نالوا شدا عط
 حک را , ردشل دما هدافا هلا یتسیرممر  نربح. نایاش

 كاتک ررح هدزاب ییاطخ « هرائراق » کهدنشاب كنىدلج

 یرادلو « هدنقح TN حلص . رويدا حاضیا نعوضوم

 ا ندکد هل وس ینکیدلک یلقالراب ر ههقظو و هدنسهاس

 هداعلالع یرلیضعب كراهدازاصا و طقف » : هک روید " ةوالع
 « نوجا یرلقدالوا رادربخ چیه ناه ندنرللوصا هبلدع: کا
 .هلتفص نواعم هن راپدنک هلیسم الود یرافوقو یهدقوقح ع

 « رارویدبا فداصت هالکشمقوج رب هدننایع هل رادتقا بابرا نلیر و

 ۰ ی

 مد Tom gones قهسرولوا كج هک ء غ یک هک س نوا

 ,ییسهنحخ لت وا نوتا هدامور نع هنو یسک هللا نرتسوراقس

 ندننیدالوا یتاکو ییاتک هدنناي کاح تربح نایاشو .زرویر وک

 کلا تر اق رب تسوک عاتما ندکما داشک ییهمکینالود

 و كمر و یدقن.یازح هکمعا نظ « یصاح » ۸

 .هدکلر هلرلتوا IE لص . نوسلوا صاخ ات
 هدنراچووآ رلدتاک « یکییدند كتسيرب هبقو .رلردیلعا انتعا هفیاو

 ا . هدنص وص > وا دوخاب قمراتروق یرلهچرس یرلقد وط

 ۱ رل رمل اق تسل رس
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 . ردراقجه ال رطاخ و یهاسفوف ؟اح هد)۵0ع2ا

 تنه ) 1 اح ینیدوف ه هنخ هد[موسiع( كسهد كلدک

 یک « 6 اح ۰ ردراقجالوا شمامعونوا نعرائراف ( سنیکیوق

 هرک وص ندقدشادلصف «یدازوا نوزوا هللا ( سکیجرتسم )

 نعیزکنیدلوا هدنتب كما وللئود ». : هکر وید هقوقب رتسم

 كیرحت کون یزبس هروک هنفیدلشالک ۲ ۰ رایدتا رابخا اکب هل
 ...هک ردیالودندن ون هتشيا .ردناع و رتسم رگ رهن كىرشندا

 < یاه « یاه » ی « كدکح هید هن اه

 ...مروسدنارها هدوزکیکیایههک ردیالودندنو هتشیا» -«مدنفا

 د - « ؟سکینچ رتسم یلکد « دکجههلبوس هلیوب هکمرهدیا نظ
 س

 «...هک... هک مرویدما صا < توا » ... « مدنفا یاه یاه د
 «ماع ماع - « یال وب لشک » تا اح 6 ءلدکج هد ا صا ەر

 كمهل وسنامز ییدسک یعزوس كساک هک ردیالودند وب هتشيا

 . « مرویدما صا ییالو لیفک هرس « هلهجو مال رو

 یراتینمنونوب ک احارهاظ هکنوج .ردوجر یلتوق كوب
 یتغیدلوا قاحتو وار هدنلا كنناکو ردنا فطع هشت یدنک

 . ررتسوک انتعا هدهجرد كوص نوجا قماعالک | هقلخ
 تبفصو كرك لكنا ٤ كا اس ۶ تروا ,نظ

 بناکر فقاو هقوقح كنك اح حلصر نالوا هدازاصار رک
 هرتلکنا ۰ رایوس هدفرطر ینغیدبراج هزوک هدنک ارتشا هللا
 ردق هه راو هن راسل هدلب ندنساربص رارظا « تا رک

 ۲۱۶۰ موکت تاب هرتلکتاا

 کیو ےک د یک ا

 5 ا
 : صصحتم ر ه دند عم

 . ناتولو
 صصحختم رم

 : ساب

 ردنتداع زیلکنا و

 وا



 تاکدیمتسم

 اد هدننراظن

 ت

 ونس ڭكىەفىظو < ثالام هراتعاو فرش هدنس هاب نونو

 ندهنا بلج یتقد رظن « هلبا رومامرب یمسر شتا هدهعرد
 ا كنیماو نيا نمأت یتامولعم كيق»

 هتتسانم و تارا نودامر نالوا لماع هدتسلرز كوب ون

 هات وپس لا تسسار وب د ازبک سم و ۰ رو ولوا یداص)ا

 كرل رظاب رارب هل ران واو كنرلاضعا وتنلراب ییسهما سساأت

 هننرلاع ولو نوسذم هفنص ییبع را حلص هدایز كا هدیضام

 لق هبهحاسرپ عساو اهد یرلهنننع صوصحم هراک اح یلحمو
 .زامالییاص تک رحرب هنارورپلابخ كم کل محا تام فطع ەنى رل هم

 مکح كرارومأم یمئاد < یخ را كننراظن تاکلمتسم
 لومش ینیدلواشعا باستک | هدنرزوا تکلم ٌءهرادا كنذوف و

 دراودا روسفورب تفر ۰ ردا لیکشت لاثمرب یآ تیاف همیظع
 یھ ران ثنسراهکلمتسم اق رھا < هروک هتکیدر دام اکب كغناق

 كتاوت ال ناولو بتاک هدنمشا و كتتمحشا تعارز و تراحم

 . ردا هارا اللعا كب ینغیدلاق جت ود هب هج رد هب

 یتسهفیظو رومآمو هدنجملا یرابتننصراص یسایس نوآوب كرودوا
 ندنلالتخ ۸ ندنمسف لوص EAE > رود كلراشیینکیا

 کلمتسمر . یدتا هظفاح ءاطقناالب ردق هرلهرک وص هنس چاقر

 ا ا ا ر نده رک نم تسوکح
 . یدردبا باجحما كمهلا بلج هلبا هراپ ًاضعب یتح كما عانقا

al A EEهرک وصقوح ندوب هدنرار ومأمیک اد . 
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 2۳ رب

 . رویلیدا فداصت هدئروص حضاو اهد هرادتقا ینبع هدیرا
 درول هد ۱۸۵۵ ۰ ردشمالاق ناکترا نت هکر کش قوح طقف

 روهشم یک « هدنفح یرلشیا یساقصا زیلکنا یلامش » ماهرود
 یرالدس قص قیص كياسّوریماس هدننراظن ناکلمتسم هدن رو ار

 ربع اعطق طقف یئاد كنراظنو » یتسهرادالصا هل را هکامتسم

 رز یدرویطنا تیاکش نالوا رب ار هلا« كنسراروماملوئسم

 یراقو نوجا تاسا ی ج رلکد تا تیاکش یالود ندوب كران ولوق

 شل هملق لوا هتسرب ره ینمحار كنسلم سلح اداناق

 كماهرود درول . [۱] یدا هدکعا رکذ ییهطضم ر نالوا
 رگ كنس رایحشاحاللصاتاکلمتسم تایم رتلکتا ید ولو لخاد

 View of the of Colonizatiou > دلضفو نوسح . یدیاوب

 E ملیت یاد
 هیعیرشت ٌهوق كاذک . راردبا افا یتمظعا مسق كنيعاسم داع
 كلام رلنوا هدهنمسق كوو كذوه و مکح دناع هب هسارجا و

 تاکلمتسم كرود وا یرارکف مه هابادلبققو . [۲] « رارونولوب
 هل دش ندنرللوصا و ندرارومآم یاد « راردبا حیف ینتسایس

 زمهتسس تموکح مز » : هک روید دلیفقو .یدرارونولو رفنتم
 قرایالیشا هسرزوا كراهبسّوم رح یو . ردکلیج هیساط رقرب

 یراشتسف یاد كنراظن تاکتلمتسم ا < ردرلشا دایر

Com. ۳۵۵. 1899, XVI 4ب 0. 378 [YI 
 ]  ]۲هغ ۲۳۵۰

 ] ]۳هفص ۲۳۵



 و

 نالوا شا افا ینکلرواشم قوقح تدم نوزوا لوا ندالوا

 E کوا .یدردنانره كب ندنفهتسسع هج ریس

 ۱۳ ا الا یرام اع یلقح كنناردقم
 . [۱] یدراقاب هلل رظن یسهنومن مات هدلاحرهآ هدهسلکد

 را کلمتسم » Û Charles Buller كرللو سلراح « دایفف و

 Responsible Government for تم OREN وجا

Coloniesندامزوا اهد طقف ء ردرار شل دبا عبط هد۱۸۰)  

 ندنن راظن تاکلمتسم » ندنرلا (ردشمنک وت یرلخسن دوجوم

 Mr. Mothercountry, of the [ ۲ | « یدنفا نطو 3

Colonia Officeروت . رویدبا رکذ ییهجراپر هدنمان «  > 
 یسهرادا كرلنو < ینفیدالوا رادهقالع هزاهکلمتسم كب وتنلراب

 ارجا لورتنوق رۇم و یلعف ر چیه هدنرزوا یرانوناق دوخای
 ۱ قا یلیدرتلکتا هلزوصوب هتشیا . رود هلن وسینکید هما

 لرظان « طقف . ردکعد روبلاق دناع هننراظنتاکلمتسم هدنققح

 یمهداعلاقوف عون كراهلئسم ندا ثدحت . ردلکد تاب ییقوم

 ۱ ۱ اراشا راما ىلا نوجا ییدلاق بولوعوم ءدنجا

 < رللو . رویلوا روج کما كر هلا كر ندرارومأم

 ا روم یک ا كرك مرتلکنا
 نولو كنراظن ء تاذو . رویروینما « یدنفا نطو اب آ »

 ۲۲۰۸ هفسص ۲۱ ]

 ۲۷۹ هغ [۲]



 بس ۳۲ تن

 نتءرتیت « نانوقروق ی رلها « رل هایناعرف لیمکت ین رلشیا

 ییدرتسوک موزا كنيضام . رریگ ندلا هلتمطق لاک ی رانی قو
 بیقعت تسایسرب هلو نامزرب چیه طقف . ردرادربخ ندتسایس
 6 كرظاب 7 ی 1 زعوروک یک شمرویدا سا ییسهط دا

 هداح ر طقف . ردلداقیسهمشود هنسادوس كما هظفاحم ینلالقتسا

 هلو وب . ردبا رو هنلا یرکف كندنفا نطو ا۱ يا

 مریم و هناعضاوتم ناراتروق لاحرد ینسیدنک ندنالکشم 1۹

 هد وب اش 1 . رلیا یلت یو هاتس ون لاک ییحیصل ر "

 هسردک انف رک . راترا داّغعا یشراق هیدنفانطو ان | هسردک

 -اراتروق ندتعضو ر اف یرظان هداکلمتسم دوخاب هدوتنلراپ

 ردق نظا . ردبرابع ندرومام وا یا ندا هک كجفلس
 < رللو . رشود هاطخ ردقوا هسرتسیا قعارواد لقتسم

 رر یرلروصق كندنفا نطو ۱ كرهدا ماود هدنناحاضیا

 « اع تیعس هایلوا « یسالب و هکر دما هارا ررب

 . ردراش یک لمحت مدع هادقشسو تره نیک

 نالوا یامولعم زار هدنقح یرلملق تراظن یهدهرتلکنا

 كي رب وصت نالیای هدنقح یدنفا نطو ان اوب هلیب هسمیکر
 مازظان  نالوا سمارم لاج ا ماست یغیدلوا ورغود

 یرادتقاو تیلباق كسک و دوخای هسربلاق تدمر ا

 هدرئأتو ذوفت نالوا شدا فطع هرومامو هسزالوا تاذرب
 هژرا و ومامتاذلا «یتح .زرلی هيد ردقوت یرا هغل ام چیه ناه

 تاکنامتسم

 تنبرلرومام
 یرلهرطاخ



UE 

 یراتیمهاكنرابدنک ءهسرولوا قجانوقواتارطاخ یرلقدقار

 ااا لار يل یهدلو كجا ماظعا
 ادا نامزد مدنقح .یسزادا تاکلمتشمو 2

 یدنک رولیا یرتاح رس . [۱] رولو تیوقت یتعانق یغیدلوا
 روا ااا تب هدرنآ دز ارادا ۱ ۳

 هلرانو یسهیخاد ٌهرادا كنتراظن تاکلمتسم هدنبر ینکیا

  ۱نامزرب چیه رولیات یرناه ۰ رویلوا شدا رون لزوک كم
 نوزوا طقف . ردشمالوا یراشتسم یعاد كننراظن تاکلمتسم

 کلس . یدشما ارجا رثاتو ذوفر كولو هدنراظنو تدم
 یادت اد رده فرص « هدشاد اهد كهرود یتیدلوا لاد

 فارغلتر کت هلع كنلاور قرالوا یمهحش

 ی اتود وه ییدلوا ر "اح یسهما اتما یو هدلرظان و

 هد۱۸۳۱ <« هروک هتسهاکح كرولیات . [۲] ردفاک هکمرتسوک

 یرلسعآ یاس كننراظن تاکلمتسم  aقیدروعدرول تك

 نوجما تاوذ ناولو یدتم زونه هدنراشیا » ء قیووه درول هلا
 روا ولو «هدنتلا تیاصو ر هلضف اهد ندهجرد نالوا مزلا

 كد هلناتس درول نلیدا نییعآ رظا هد ۱۸۳۳ «رولباب .[] یدرا

 ورا رکف كرایک هدنتیعم هدتبادب  Eرول وس ینکیدهقا جازمتسا ی رز .

 | . مولدام هقلود ار ناوا راسم یرلهرقف نانلآ ندنارطاح و ۱ ]

 . یدشعاقیقدت هلا اتعالاک یهلخسم هج دم ینیدن ول وب هدزهللوق دراوراد

Autobiography, London Ed (1885), I., 70. ۲1۱  
Ne 11 E 



 ۱۳ رم ۰

 -. ۳۲۷ بش

 تو رب یسهراماق ماوع ىهي واق هحالر ینلد ال رضاح < عمو

 . [۱] یدتسا تعجام هنفهتس رتسم هنرزوا كيو . ىدا

 ندم نوز وا کل دا داب هات ییراظن NOE تاذلاب هدایژ

 درول 6 EA 6 رولیات ۰ ۲ ] ) ردشعا تقال تاسا

 هدتففح ینغ روطارپع | ۳ ERE « نامز ییدل وا رظاب علن هلع

 .[۳]رویدارارکت "یشینیع كره لوس «یتکیدتاهراداكنفهتس

 هراتناکش یسهرادا ناتسدنه ییرغ « یسصخش ذوف كرولیاب

 تاققح رب یسهراماق ماوع . یدقبح هبادیم نامز یتیدلوا ثعاب

 ندنفرط رولیا تاذلاب « هسریلیدا انتتسا هل چاقر یهرک وص

 ینسهفیظو قلراشتسم یماد ردق هنحرا ۱۸۷۱ ند

 درونقدل درول ارخّوم) سرجور قیردءهرف رس ندا اقا
 هدنمح یعوحر ات یساس هدننار اح 6 ردشلوا

 ك لتساقوس ود قود ۹ ردشعا ناسمرد تاعل اطم 3 نایاش

 ءحضاو كم هدنراتاملعت «لایم كب هلویق ییرلرکف كنسرلهقشاب»

 . ۱۳۳ < هفص ء اذک [۱]

 . ۱۳5 < هفیص « اذک [۲]
 « نفهتس . زکقاب هر هغر ىج ۱۲۳ ۰.۲۳۳ ۰ هفیص : اذک [۲۳]

 ۰ ردشل وا اه[ تل ۳ E ی راظن كلن هلغ درول

 ٤1[ هفیص « دلج یجنکیا ء اذک ۳۸ .



SSطناب ی  

 ردق هرذ هنر ندراک هدنتیعم قترآ هجندبا لوق ینهعلاطمر

 ینتلیضفو هک ) باتحم هدهجرد كوص ندکعا لیمح تیلوئسم
 ك لمودراق ۰ [۱ ] رویلیوس ینغیدلوا « ( مرهدا ریدقت_كب

 هدردق یيدتسا یگ هیفامعم « ینغیداع ولو رمضاح کر کش قوح»

 یتکیدوسییونارغ درول .[۷] رویدیا دف « ینکید هما تبوبیع

 شلک اییز رد فلک « ردک زان » لیونارغدرول . روزای

 هدهلخادمهاضف ندنموزل كم نوجا هاقو ندقع | مدا یاس

 هدنج راخ كن اظن هکز سهمش .[۳] «مرویدما نظ ینغج هام ولو

 یرکف یراقدامشیراق قوح كب هراشیا لرلرظان «تاوذ ضعب

 تسایر كس رلزکلمتسم ایروته و رحم کنوح . ردرلشمهلسب

 نوک ر مو ونیحیه جروج نانولو ط1۴ ]نوان هدنسهلدع
 نارو وا هد راکلمتسم وب » : یدشمهل وس یرازوسوش هدسلح

 نظ یرلقدلوا كلام هتموکحر راتخ یر ندهنس شب نواو

 تدمو نو و هدتققح شادنطو زیلکنا نویلیم قوحو ر ندا
 ۰[ 2]« ردراشل دنا هراداندنفرط مدار هدنمسا سرجورهدنفرظ

 Life and ییامزو ییایح ده مع ی Rees سیر

Times of Sir Georges Greyرا  ox۱۸۹۲ ند۱۸۷۱ )  

 ندنر ره ترور رس ( نالوا راشتسم یعاد ردق هنحرات

Letters of Lord Blachford, 227: Marindin [1] 

 ] ]۲هفص « اذک ۲۰۲ .

 ] ]۳کذا  هفص ۲۷۰ .

. Memoirs of Higginbottom, .و 183 : Morris [é1 

Kok ۰ 7, 

  A Odی ۱۳۳



 ی 0

 ۰[ ۱ لرد اث 1 ك e مدا رب اح هنساردقم كن راظن تراک ارت 3

 9 هد رلتراظن راس هقالع هلضف اهد E هغلروطارعا كنهمومع راکفا ۱ 3
 3 كرلرومأم فاد

 1 یرثأتو دوف

 .یدلک هلوصح لدبنر هدلاوحا قرالوا یسهحش یسهمرتسوک

 كنسرامدا تلود زبلکنا « ردق ههحللک هرانامز نقای اهد « طقف ۱

 لانتشا يبه ناه هکنواو یرلالوا فقاو زا كب ههم
 هل راروممیمناد کهدننراظن تاکلمتسم هکر سههش چیه یرامهما
 . یدرویدا تمدخ هندیاز كيردق و ذوق یرلکدتا ارجا

 دوف کهدنرزوا یتسایس كتموکح هدرلتراظن هقشاب « كرانوب
 دام ولو قلطمو یل ردق یدو اد راظن ا یر

 رشن .ردشمالاق یلاخ ندقمراو ههجردر مهم هن « رار هلقم

 یعابطناوب هناسنارلهبحاصم یصوصخ ضیبو راهقس هضم نلیدیا
 یمیق رب كراهقیئو وا زکلای قرالوا لیلد هیامعم . رویرو

 حس یو کا او ای

 ۱۸:۵ . زامالواثحم عوضوم تاروام یصوصخ و .ییلیالوا

 ندراشنسم اد 2 Lord Lieutnan تناسولدرول » هدنحشراب

 ینکیدتسا تا هید « یحور لصا كنتموکح ادنالرا »

 كنبرانویضموق تاقيقحن كنوتلراپ طقف . [۲] زرویروک
 هلتسن هاعلاطم قینیعادو رلهرقف زمکیدتنا فداصت هدنرار ونار

 On municipal هد ۱۹۰۰ > الثم . راردرادنعم هدایز كى

Trading,نیرو هدروضح یوسموق تامشحم یهدنح  

 : . ۵۰ ۵ هفت 6 داح یحنکیا 7 ۱

 . ۱۸6 « دلج ین ۳ « لب تریور رس : رکراپ [۲1

1 



 - هم

  تسایس لکد ییلاعفزکلای كنتراظن تراحت هدبووقوا یرلهدافا

 لرومام یاد ناولو هدراک ساو هل كنمظعا مىق كنسهموب

 نو و راس . ردلکد لباق كمهمرتک تعانق هنخیدولو هدنلا

 رف هل نول رس . [ع] ریلیههلوس یش ینبع هد هدنقح رتاود

 لوفشم كم « رظان » : یدتا حاضیا هلتروص وش ینتمکح كلوب
 شما قیقد هلساعره نوو یهلئس « هلع ءان : ردمدا رب

 شموقوا نیارام نولو لوا ندالوا لصاو هلا كرظا و
 تافراصم هلام ۹ زخ « كن رویساس ولو رخ نو هد شعاع

 تالیکشت رملکنا ییالود ندنغیدلوا كلام هنرادتفا صیقتت یه رکسع
 هنرزوا یبهعلاطم یهدنلوت ینیدالوا برح E رب ییا كنسەيساسا

 5. 4 .Sêr. EX VIII 39 ) یدلک هعوقو هشقانمر كوب و

 دیزت ینراقرصم « یساسور كناعانود و كنودرا . ( 237, 9
 - امالوا منام ع اک كترلرومام هلام هت رج هسرارتبیا كمرتدتا

 هدوا . رلریلس هدن | تعح اح هن هیلسناش هک وح . یدناب وس یرلقحهب

 ی هلتسم ه هني ق لالا تم اهم 2 لک و فا هسرواوا قحهالوا یخار

 تیمار هحرد كوص هب هاتسم < ام )0 رلردبا ضرع

 زئاح ییها رب كوو لاقتسا هک e كج هب 4 | فطع

 یسهعلاطمو رک > دوخای - رازع ور هدننادد تاصوصخ قوحر

 ۳ اس اور lS هس له تسیا كمرک هبهلدام هدنروغوا
 قاط رب « تاحالصا مثاط رب دیفم اضعب تح « ریلسهک بلاغ یرلهعلاطم

 هل دیا ارحا ییالود ندکمرتتن وز ساشحا هقراصم

 ‹ كناسور یاس ندا توام یهاتسم رب « هقشا ندنو

 هعفادم یر هعلاطمو رکف | لریتا هارد ندنفر- رایت قید اتم

 لیویس « یسهلتسم یلورتنوق كنهیلام هتنزخ . ردلباق العا ك یرلهما

 نوکو) ۰ نامز ییدتبا لیکشت موضوم هنناصیصخ كننمجنا تاسسوم



 تب

 . [1] « ررتسوک لیا هنمروص ینسهملاطم كرومام نالوا
 ء سا نایام الوب ته کا ب SE تقلا هلا میاقو « هققاق

 نالوا دوجح وم داععا و تدما هدنفح و نلم OS یلاقو ۳

 ۰ ربلاق هدش روس قلوا ماست هرو رضلاب ا تنعه ر

 سمشی کلیم هلا اھو صور نالوا شهمشش ندا

 یلکشو به هداعلایلع تبسانم یهدنسارا یرواشم مرحم نالوا
 وتنلراب هکر دنا اصتفا كم هال وس یتساروش هلتتسانم و ۰ رلا

 یرانامز نونو هرارظا راتیلوغشم راس و یتاباحما كتنابح

 دادا ناکما کا رصح هنشیا ك
 یرظن 9 رم ET هلا صا یتماس

 ییهرادا یسهقیظو . ردا کش( lay element ) ی رصنع

 E كنها مههلبا وتن راپ هص اخ ابو ینهیم و۶ راکفا كتلم

LS PE A E 

 یسایس هلثم و » : یدلوروص هیلو دلانیجر رس ( ناتولو درول
 هدنسارا .یساسور یاد رلتراظن هدایز ندقلوا . هدنسارا رلرظات
 . رددل و هقش اف » : یدرو یاهحوش هدوا « ؟ ردیلکد شیار

 ةنساسور یاد ك رات راظن یس هفبظو كم | عاتقا یرل رظات یعایس لمة

 هدهشقانم رود | تست هنن رایدنک ی یا 6 اسورو 1 رددناع

 ته اظم ۱ هدن راتسعم هاتم ومع ارل سا یشایس 3 رلرو ول وب

 ,Com. 20675:1888, XX V11 ) ردشم | هوالع ەدى راکدرتسوک
AE OS, 0۵ TOFS 

Com. Pap. 1888, XXVIII, 1, Q:. 20168 11] 



 شد وا

 ۴ ۰۰۱ نده وشود كناراماقو هتعوط رادکتها هلا یسهعلاطمو
 ۳ هاح یشراف لا دلوتم ندنرارق ر كحهاسهلک
 ۱۳ ااا سام كلذک ۰ ردروخ

 <« كمما لیدعت و حیحصت ی الاغ كنهروک و كالح هساطرق

 هسروک روک قرالاق هلاثما دوخای هنسالاد هواخر كنراظن و

 سا كیراظن e هدهل راهفیظو یققلوا عنام هنسهموروب

 و یاد هام شمش تا اس وفا سرو

 ۱۱ فک دا رق هطزون  یرلتو .نولا یتسهملاطم و

 هدیسهفیظو كم انابعآ ی راطخ یوم كاتسایس كاج هلب دما بیقعت

 « یرللور كرنو « هحنلک ءرلرومأم ا. ردا بسر هک وا

 یراهمر و رارقر هناراکطاتحا كس رل یا هدلئاسم ندا د

 كجه هلا هاقو ندکمشود هاطخ یرلنواو كجهدا یمأت
 ۱۳۳ رام هما هملاطفو رکف قاب هدنزوص
 هرارومآمیمئاد یسهنیظوكما ارجا ینو «نامز ییدرو رارق
 تراظن هتساها نسح كنالماعم و لوصا < رلنو . رشود
 < یلصاح . راردرو کما همادا ینتلاعف كنهراد كرەدىا

 اکوا هدراک هدنتسم « ردا نیم یتسایس یعوم « رظان « سا

 ۳ ااو رارونولو هد وام هل راهملاظمو تحیصن

 هدارا هد اقبطت طقف . رد الوق قعوق هەروا یتسر ر هلو

 . قوجحر یراشیا كىراظنر .ردروز تباغ كم رج لصافطخر

 . 52آ یرلتیمها كرانوب هکردبا اوتحا یتاعرف یرادا مظع



O و 

 ارهاظ یتح < تاارجا نوو . رولوا یللب هدنرانامز نارح

 اکیا تالوا و ا ماط ر « هلی و مسلما كا

 یرلایاق هضراتاقط تیاهم « رار کیر هج ز سسس راد وت . رلردبا

 ر مشت ننکلسم . راک هلاح ر راما ند

 ؟ردمزال كعا بقعل ردق ههحرده ینسهعلاطمو رکف هارو

 كملي یرلارو ؟ رولوا لباق كما لاها یو ردق ههجرد«

 ندنلیق تاعرفت هلبا هطقن ندیا قلعت هبهمومع تسایس "ةقیقحو
 .ردرنهر رادتمیق هدهجرد هلوص هدناح كملياربا ىش نالاق
 كنسیدنکت اذلاب قیلباقو تیلها كئاذرب ند.اهرادا یروما كوت و
 طقف . ردعبات هراشیا یفیدقارب هرلک هدتعم هلراشیا ینیدیای

 هکر دراو ییعضو و عقوم رب هلب وا كنس ا٠ یسایس كنراظن رب

 ی رایکناه « ینکجهدیا تۇر یسیدنک تاذلا یرلهلئسم ناه

 یتتمکح كنو .ردروز یسهملیهر دسک ینفجهقار هراک هدنتیعم
 ردق ههجرد ر هنرللوصا كنرئاود تراظن نوجا یتمالک |
 . ردمزال قلوا فقاو

 ر یصوصخ « ,یسهلوروک ككراشیا هدنسهراد تلودر "
 شا نالیای . ردقشیراق اهد هرورضلاب هلتسن هنک هدهناختراجت

 هدناعرف لوحوک ؛ ردراو تیلوئسم قوح اهد هایسالود

 هلماعم هلنروص ینیع هسک ره . ربتلاق ضورعم هننادیقنت كقلخ
 قفوت هلتیمطق اهد هلاثما هدو . ردهدایز اهد ینموزل كما

 اقمر تفرک لاوحاو نوو . ردا نمضل یت روح تک

 هدهمس ر راود

 رالوصا



EEL 

 هاش ر هلو راشیا یصوصخ هکو لاح . ربرتسوک ےابتحا هب همزن
 مدا 7 هدراشیا یصوصخ کنوح ۱ نا ودطد جاتح راداقوا

 اک کک كنسيدنک ینسهحتن هسرولواكج هدیاباکترا اطخرب

 هک ك عد هوس ینفح هامالوا ۆح هخمش راق کوب هی

 Eel قوح اهد هلتسن هش ر یصوصخ هدنملقتل ودر

 سیار كئو رونولوا طفح و فینصت قلانو قوج اهد . ردراو
 هدن راتراظنزیلکنا ۱[۰] رولوروک موز هتالماعم قوج اهد نوجما
 رار هلکعا لوح زار هدنتهج تاعرش « تالماعمو لوصا

 ۳۵ ع تر ر نه ارادا نوو رلطخ یو

 هرادا دوخای یتمالرضاح هحال ر نوا وتنلراب ء رظانر

 هلا راشم یک اد نا ییدهتسیا قعاب تالبدعل ر هدنتسابس

 تح ۰ ربلا یبرارکف كنسرومام راس نالوا یصوصخ فوقو
 ۱۱ هوا كف تالیدعت ايو هحمالرب .هرظان اضع
 ۱۳ با لساوو رک ندن امار رظف ی زاهملاطم#لراتوا
 هل رظان ا رادتیحالص هدوا ۰ رردلس هراشتسم یماد

 ۱ ر ناف ندیا اضتقا نوجا ینارجا كنسرارق

 ۱۱۳۱ ات ردکمد میضاو كل _هلماسو لوصا
 ۱ وا هلا E ED اک كيو یمسق كوو

 ۳ قاسم ندبا دک هدنساننا هرادا ماک « ندسام یهدنسارآ
3 ̀  Giffenss Ev; 20 ۳۵۵۰ ۵۳۵, 08 ۷1 * نکقاب ]۱[ 

EDS, Com. Pap., 1888, 252۷ و.]] 1, Qs. 1931- 

i 32, 09 
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 ۳ نامز ییدلک هعوقو یمر هال ون ER US رلک یرلبا

 یتاهه او ناار دوخا تباکشر سا ۰ ل
 كشيایدعاک یاک قاروا « نوسلوا هسرولواهدنلکش تاغیلسرب
 ی هدهصعش ی هلمسم هد وا ۰ رود وک مودم ار و ربع یيدتا قلعت

 ققد یدعاک تادو ۰ ردا هلاوح E ندراساک فص

 مسام فرص هدهجرد كجەليەرو باوج تاذلاب كرهدبا
 6 رال رضاح ه رطح د وخاپ هد وسمر 4 هسزاملوا یشر ندلف

 رارقرب كانبرلرصا ویلاثما نهزکب اکوب «ربتالک | یتالواكنهلئسم
 ۰ ردا دق ام ولعم ا كج هد ا نوه ما هن را هملیب هدنا دا

 هنکیدلک مزال كمل دبا بیقعت تک ر ح طخ یک ٤ ہداعلایلع

 رااح انو راک 2 وص رلبا هوالع هدهژور ر راد

 E یتما قوح نر ۰ رک نفر وک یی وا ۰ 9

 راباپ تالاب دعل صعل هذ هد وم دوخاب 6 ردا قیدصا ەد وسم

 9 کا 4 هدر دق یلدلوا مهم اه د داف ۰ اب یتساصماو"

 ى ا ن ەسودو رر دلم یِیسهعل اطم هدنلکش هد وسم ر

 یاملعتیبطق هابتفص یا یمناد كنراظن ءراشتسم .[۲] رر و

 6 هسرول وآ مهم تب ښا ۰ راللو یرک ییهیسودو ۱۳ [رلبا اطعا

 . ندنلا كنوا عبطلاب هیسود نامز ینیدنولو ینواعم راشتسمرب 1
 هلسم هف ظو كم | مطنت رولاررب هسیاشیارب اتع هققدب ا م رک

 یراشیا ےق رب كراراثتسم بوسنم هوتنلراپ هدراود ضعب [۲]

 ۱ ۰ هادشمهلب وس هد راقو یکیدتنا هرادا



 نوجا یا

 رد راقرب

CAEL 

 ا دوخاب ردا نمضت یتساتسم تساس ر یی دوخا

 هللا یدنک هسرونولو هدتهام كجمدنا ناجا یهثقانمر

 هنیرما یسایس هدکلرپ هلا هدوسمر یجنحوا شال

 0 ۰ [۱] رلبا ضرع
 .ES یر سه ندرلر ومام اذ لوا كعد

 5 روسدا اسا تمدح ر هتفح هنا نالوا و هارد را

 یالوفیرانوا قرهالیوط ییامولعم نوو ندا قلعت ه هئتسمرب

 . رویقوص هلکشرب كجهدبا لیست یذاخا رارقر قتباحو
 .هغم وف وا كس ما ۰ رویروک ینسهفظو ءراقر ردو رر

 رویربع ندقبقدن رظن یئاو قوح رب ینجهامالو ناکما

 یراقدلوا نایاش هقیقدت ندننرط یا كسرایکناه ندرانو و
 نوو كی راظنر 6 مهتسسوت ۰ 4 روت ر دشالژارف یسیدنک

 و سما بوسنم هب وتنلراب ندرلساک فّص یحر € هد را هفدق

 9 فایر ومام ی هدهمدق ره .ردد وح وم ۷ f «ردف هب همش او

 .یادفاومزع زملسقلورو یهدنل وب كمهمش و د هاطخ <« دو [۱]

 ندزوکب ه یرلباتک یوام هرزوا قتلوا سرتسد هتامولعم هدیابوب هلا
 ,.Parl. Govt. in Enhland, 2 Ed Il 542, ) یدشمرک
 ندخرات ینیدزاب یرئاو وا طقف . (698 31, 645 46. 671, 8
 و الماعم و لوصا یهدرلت راظن فلت یبا تاسسوم لیونس. هرک وص
 (2 ۵ ,R69 009. ۳80. .ردشتا مچ تادافا قوح رب رثاد

1888, XXVII., 1, Qs. 10992-11001, 11849-51. 12034- 
35, 12027-78, 12360-64, 12887-91, 19431, 19442 43( 

, Com. Pap. 1888, XXVII, و[ Qs., 12072-78 ]۲[ 
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 روا دشالرلرف اک یکج هک مزال تکا تر 8

 ینیلس ههساق هلرلهلئسم جهدا لح تاذلاب هدرظان هک لصاب
 هک یقوب همش . ردا نعمت ا . یا هلخ قحالوا سانم

 هاطخر هلکعا ماق هلح تاذلاب ییهلئسمر رومآمر نودام

 . رايا باجما كتا هدهعرد رظاب N كىو. ریس هشود

 عوقولاربثک لا كکلج هساط رق .ردلکد هدارو هکلهتلصا طقف

 رخت ال « ییطقو ن هعهدیا هطاحا باغ نی اعره تشنایه ۳۹۳۹

 مکح كرارومآم قوفام نالوا روبح هفمنیفیص هنسهقرا رلهدعاق

 هدهرتلکنا « هيلع ءان. ردنراع ندکعا تست هلضف هتذوفو

 كنهرادا تاعشهدنلخ ادر اود یرنکت كس راخ رحهرادا یزک سم
 یاد «لماکتو ۰ [۱])ردشلوا یاقوح یسهماقفارت هلایددمت

ERیگاد .ردشمالاق یلاخ ندقاوا متر اع هدنرز  

 تساس هرانواهلینروصقمرا روق ندلاغتشاهل ا تاع رفت یرلراشتسم

 اقر «هقیقلایف . ردشم انممآتتقوقوح اهد هلاغتشا هم اهیمومع
 نایالوا مهمكب » كراشتسم ی ٤اد نویسموقر یرادا «لوا هنس

 باب ی نالوا و مور هنقسطت در 9 2. یبو

 یاد زکلاب قو یرلهد وشم تاو هدنراظن هلخاد الثم ۳

 هملق یرلنوب كرلر دم ايو ربع یرلو نود .یدربنالرضاح ندنف رطراشتسم

 هدعام و هدد راس اک نودام اهد نوکو . یدلیدا هدعاسم هتنرلات ۱

 .Com. Pap. 1888, XXVII, 1, Qs 10992, ) ردشلریو
 ینیع هددداروا نک ردا ققد ی راظن هحراخ هدغاشا ( 1

 ركح ةد فداصت لب

 ۲ : قموکح كیهرتلکنا ۱
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 یبع ۰ یدروسر و رارف هنم و زا ) یسهعا لاغتشا هل رز چیه

 | قلعت شا رب چیه < هروک هنکیدلیدبا نایب هدروار

 رارقر و نده دىالاک او قیمعت هلیماع ندنفرط یسلر كنەرئاد

 هدنسارا رات راظن

 رلقرف

 داده یگ اد ندهلربتک هلاح نکشس هدر وص كح هل رب و

 بوسم ه وتنمل راب راقم ی رد اباحشا تام هل دبا ضرع

 نواق کی 6 یعا نام یار هراد وا 6 لا هراشتسا هل رل صا

 دارا هدسلم « یلامالرضاح ییاحالصا هرادا دوخاب یراهح ال

 تالکشم ندا ثدحم « یمهلا قیقد یرللاوس نونو نلیدا

 ا رخ راک هوخ اب ی للاضعا وتلراب هلتسام
 ندرظن هط یوم « هدنسهراداو قوس تك. راظن و لکا لوش

 هرانو یسعاسم لوو . ردلمروک یمهفظو لورتنوق

 ۱ . [۱] « ردیلعا راصحا
 ه هج رد ینع ۳ فلاظو قره هدنمسق یه كبهرادا

 کا روصعماامع of the Exchequer «نوتسدالع.ردشمالر دراو

 هدنروص ر لاعف ردق رارظا راس هتسهراح روما كنسهر اد

 كن راظن هجراخ . [ ۲| یدرولوس ینکج همهدا لا رتشا

Com. : ندروار E یالقا E هل همت ۳ [ 

Papers, 1898, XL, 429, p. 12 
 e هلا هبلام 4 هنزخ كتهیلسناش » : یدروید هللوش [۲]

 هتتتسانم نالوا هلا یسهرتاد ۱ رب... ردیعیط زغ زا رب

 . ردشلاق هدنحراخ كنهنزخ انداع هبلسناش هک نوح : سکت چیه

 < زالوا لصاو ردق 2 0 نامزم جیه یمسقر دلوب و كن هب راجر وما

) 3 0 Rep. Com. on. Public. Accounts, ۰ 
Pap., 1862, Xl, 467, Q. 1640 ( 
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 ینسهمريک ندزوک یقاروا نوو ناه كرظا هسیا یمهنعنع
 یسامواسد یمسق ر لوو كو هکقو هپش . ردیا باجما <

 كب یعوزا و هاتفو طف . رولک یرایا هام كنناسانم

 هجراخ دنوماه ویسوم . ردققح یراقدلوا شمر دراو هب یرلیا

 كليا كقاروا نولو داع هراظن رلنامز یتید ولو یراشتسم

 دهدص وصح وب ۰[ ۱ ]یدرد ادانع هدقم ال رضاح یک

 لوصار رزکب هترالوصا دل راود راس ء یدلک هعوقو رب زا

 ندرارظا راس كنس رظاب هجراخ « هیفامعم .[۲ ]ید ولوا بیقعت

 . [۳] روس هلکت یسهعا لاغتشا هلا تاعرش هدایز

Fs ]۱ [6 هدنتراظن هبح راخ « كدب وماه  LENE « 

 ه دنس هطبضم تانص وصح نمجا ترا هکقاب هنس ه رطخح یهدنمات

 .Rep. of Sel. Com. on Trade, Com. Pap . ردراو

 یامدخ قلسولسنوق و یتامولید 1864, ۷۱, 279, 0: 4
E6018. . زدعع ولوا ط ۳ هدن رولار یجرب تادمحا  

Pap., 1871, VII, 197, Qs. 1145-1146 

Com. Pap., 1871, ۷], 197, Qs. 1145 1146.- [Y] 
Hans: 3 56۵۲۰ 2۸22۰۱]. 1058 

 .Com ۲۵۳0, یروار ىج غ كننمجما تاسسوم لیویس [۳]

 609. 27927 27931۰ یسهدافا كسيارب رتسم 1890, 2626۷1[. ۰
 Qs) 29252 یسهدافا كقد سلراح رس و

 رثاس هدناصوصخ قوچ رب ینلدرول هرم یجنربو ییراطن هییرح
 كکلسم یرکسع كوو کیا هدهسلکد ییقرف چیه ناه ندرافل رظان

 كرلتراظن و . ردا ضرع تیصوصخ رب یک قلو یرلما لیویس
 یرلتبسانمنالوا هلاناطباض درفنم ندباتمدخ هدنناماقمیرادا فاتح

 زیدان حاضیا هدب اب یج 3



E اد 

 هنیرلهآ ی رایکناه زکات .الح تاذلاب یرلهلئسميناه كرلرومأم كلوصاو

  کیدتبا ضرع هنیرلماو ندا نییمت یسیدنک ینغجهقارب 0 ذوق
 «رومامر نایالرضاح یرارصنع كرارق یان هدمدناصوصخ 7 9

 ناعمرع هدتیرومآم . ردکعد كلام هذوفتر كونو هک قو ههش

 یسهعا رصح هسراشیا ینتلاعف نوو « یسالاق نوجما نامزر

 یسالوا یحاص تامولعمر نرد 0 تیام رانو

 اا عون یناه راشتسم یمناد هک قو ههش چیه « هلیسح

STهراداهلروصو و نیت ینکج هلک مزال یس هل د اض رع  

 ینیدب ولو هدنسە ار ریل هدب | نامت همان تیک اح ر هدزوا

 كلام هفوقور نرد هلو هداعلالع هدنتح یرلشیا كیراظن

 مق كنتیلاعف « نالاق نامزرب هصیق هسنلاب هدننراظن « نایالوا

 نوک انوک كنهموم تایح « كاوتنلراپ « كهنباق یمظعا
 ی هدننصم ردق هر هجردر « هحنلک هرظا نلیدا رصح هنناد داح

 . زدراکرد یرورض یسالوا ملست هللا هارارومام یاد 0

 ۱۱ ۰ ییسهماشیا هدیروصو یا تمهتسبسر هلو ° یمادو ىنا
 ۳۳و ترش رم لیافتم هدنسارا راشتسم. یاد هل ا رظاب هدنسازا اسؤر

 یهدنسهیساسراکفاراشتسمیگاد ءرظان .ردهتسباو هندوجوم شورت داع لو

 هقرفر دوخاب هسزاع ارواد هاضلاخ یشراق کوا هدرلس یرلقلیر |

 رکید ر رام اد ءرک وصندقدلاق هدرادتقاعقوم تدمنوزوا

 یممصو لاعف هاکنواو رلزعرتسوک تك. هنس رظان یی كن هقرف
 ۱ ۰ ۲ دا ااا تار تارا یاس لب رشتهدیووص

۱ ۱ 2 
+ TTT 5 O E 
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 كتموکح . ردیرورض یسامارضوا ههنکم ندزو و ا

 .ردهدنلخاد لامحاكهدیسمهمهدنا نارتقاهب هحبتت رب كنىرلەحمال -
 هنا او هفوف :یمدنسازا- لافرق ینا ء ناشنیش او
 . هدراسب هدتقیق و ردلمهلسب تبعلا و تعاطا سحر تقومیشراق

 ندرارف .رایوسهحتسب می رک فر دق هب همدم اذا ار ارق ر یما

 فال مرج ینیدل | ردا ارجاو قیطت هنافداصیوا هرک وص

 یرلت و و رالقاص قرالوارسر رد اس مس ی

 -رضاح هژور ر رظابر . نر و ربخ هل هرلرظاب نر وص

 راشتسمیئاد هسشم ها نالعا «شمامراقبح هادبم یواهدبو ال

 ی الودند و و ریاست هد | عانتما ن E ك رظاب

 نونو ندا تدح هدرظان . زالاق ضورعم ههدخاّومر چیه

 نادم یاس کیوت هق رب یار وا یی
 . راناق هاسح ینالباع نلک یرلبا ندنراتعانق ےک دوخاب

 « هفرعتر یحبجر » دوخای « لور موه » الثم « تموکحر

 بیسنر یعومع هسربلک هرادتقا عقوم هللا دعور یطق ۳3

 لیتقو ۰ زرویمهتسیا كعد رنلا ییار هلراشتسم یاد هدنفح

ASری  
 كن هژورب زکلا قوا یرلتحصن E یگ اد 3 ردشل دیا

 ۱ . ردا راصحا هنناعرف

 هدلاوحا ضعب . ردراو یرادودح عطلاب كمهتسسو -

 ناعم یوا ییاعلاطمو راکفا نالوا مولعم العا كم كراشتسم



۱ 

 < الثم .ردبا عنم انداع ندقعوق هارجاو قیطت عقوم یتسایسرب

 قیطت ینعژهر ندشو ربج هدادیالرا راراکهظفام هد ۵

 یراشتسم یعاد ادنالربا نامز یرلکدلک هرادتقا عقوم هلیمزع

 هل دشهلور موه كىو . رلیدلو یوتلماه تر وررس قرالوا

 مادختساهدنسهرادا كتکلم یوا .یدبا مولعم ینیدلوا رادفرط

 نوجا یراکدتا مکح هنغجالوا روز كب نوجا یرلیدنک
 لاوحا یک و 1 ن اتم كره دنا عیف لس تر

 هعوقو ردا كب هفامعم . رد رورض كا ررکت نامز نامز

 < یتکیدهاشیا هدنروصر یطقو یوم كب كمهتسسوب . ریلک
 رارعآ كلام «هبساس هراکفایربآ لاق ندنرکیدکی كراشتسمر
 ینکیدل هد اهفیظو یتاهاهلتفصر واشمویعدا هرادارب قداصهدنتل |

 . ر رو تربح هناسنا كمروک
 ۶ تاسانم یهدننارا راشتسم يعاد هلا رظان « هدالمف

  هن راتصخش كرلنوا « هل رابتعایمظعاممق « هدهعقو یصوصخ یه

 رلتراظن یرلکدتا هرادا « نوتسدالع هللا لی « الثم . ردعبا

 9 یدراردا ارجا لورئوقو تراظنر قص هدرزوا

 هننجالوا دضم اهد هدنساراماق ماوع كنسيدنک « تبار نوج

 یگاد امامت نامه ی راشیا .كنراظن تراحم نوجا یيدتا مکح

 هدیسکیاره كزاشتسم هللا رظان . یدرقار هتنرللا كرلارومأم

 ۱ لوا رامدآ يا طاتاو مز « رورپمنع « لاف
 تیعر هقوقح دماع ت کد نکردبا تیلاعف فرص یر



 ی ی

 « تح .راشیا لزوک كب مهتسسوب هکر دیعیط نامزییدرتسوک
 یر چیه ند راشیا كراظن هدست نبح رظاب یا لا

SSهر اسق وداراب .ردشلک هلا لثم  

 ندتقبقحر شعا ا یسالضا اش ت هدوب ی و

 طقف . ردمزال قلوا یمدا هرادار یا رظانرب ییا . ردنرابع

 فكم تاسف .ردیلاع ولو مات کلا یک دا

 تقور چیه هسالوخ ییدلم ردق رومأم یماد یکەدنتیعم

 لاو روق A الق ندوهژاب هکنوح . ردیلمهمشود

 كن رظاب هساقر» هک ز ریلی هيد رداد یتسهعل اطم كسي و هل

 یسهقبظو  كنوا ۰ -ردلکد كمر دتلشیا یراظن یسهفظو

 یلور .[۱] « رد رابع ندنراظن هتسهل دیاهرادانسح كه اد

 تکرح هناتسرپتعطق كب هروک ههتناث رتتاسد اط ر « كم
 ردا ثادحاتالکشمماط ر هسرتسیا قمشیراق هاعرف و كعا

EESهراس  

 یرهملاطم و یار یدنک « رارومأم ما « هقفل اف

 ل تراکت تل یرظا رب ناسرپ یار تا
 بیا هدهجرد یفاک هلادبارب . رلردکلام هطئاسو ددمتم نوجا

 کاو یا نر ا ان هسربلب ر و

 هسرولوا كجههمرو تمىق ر هنىرلهعلاطم و یار هراز وفات

 رظا « نامز وا . راریایهدیا ناتتجا ندهعلاطم ناب هدران وا
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  همکح تح ی راظن رب

 ۱ لوصا كالا
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 هنسیدنک تیلوئسم نولو « زامالوئروق ندکمشود هاطخ
 هناعرف لیمکت هلا تب نسح تیاغ « رظا ۰ رولوا عجار

 ر نالوا فورعم كب هدراملق نونو هسرتسیا قلوا فقاو

 ا تاعرفت یتسیدنک قرقلاق هنازابروف
 ۱۳ اک یی نم طا کا مادام رادقو .یشر

 هنک وا بوریتک ۳ ندا قلعت هراشیا و « رو هتسیا

 1۱ :دنسمو یلیزا دلا یخ ئاو رطا تیاه « راراخب

 نلیدا دارا هدوتنلرابو یتقد _كناباسح . رولوا ماست هللا

 .ردراو یسهراح قلا هنجما چووا یرظا ر هدهلتسام رللاوس
 هروک احا بلعا كناصيصخ رب ییدتا بلط « راشتسم یاد

 روصت دوخاب ینکج هند | در ندنفرط یرولورتنوق تاباسح

 بلس هسدار | لاّوسرب جعنم هدنساراماق ماوع داری دن رز نلیدا

 ساسح تباغ كرظا ر رانو . ررو ربخ هسما ینغجالوا

 مکح ر لباقتم وب < هحنلک هرللاوس . ردنالاحا یتیدنولوب
 2 ا یماد کنوخ . ردنا لیکشت یسهطساو

 نک رالرضاح یراباوجو راراقروق هدايزندرظان ندنساراماق ماوع
 . رارونولو لام هکلک ندلهاج

 باوجهناققاو هرللاؤس نونو نلیدادار | هداراماق رارظان

 لماش هش یه. هلو هدتققح هدهسرارونوروک یک رویرو

 یاوج كيوب « هحللیدبا دارا لاّوسر . ردقو یراملع 7

 ندنفرط, یرومام ر یئاد كیراظن رارصنع كحمدبا لیکشت



- ۳۵۵ — 

 . سل هملق ندنف رط روماهوا هلس اوج هعو د قوحو رنالب وطح

 هاعم وف وا 6 د ارو ا .یاوج رظاب 6 را ی

 كارا ا كلوا وار اف طر
 هدلک شر ییدتا نیم کک یاو کد یخو

 ۳ مهم وارود كم كج هلس هک هلاخ و لقع ۰ ردا ضرع

 هرود « ردشیار كوو یماع الرضاح ناوخت هرللاوس يف

 طو ردنا لمح لو ر ربعآ وه اد هدرهعامحا

 .ردشماما ولو یمهراحر قفاوم كن هم ادب دحش یزابتماو زوله:

 ۱ هده اسو ر اود ار هک دا لامعتساء وس یح یدارا لاوس.

 نوجما دیقتت یعومع و ىلع « لوصا و . ردهدقلو وط ظقتم

 درو وا یظاب E و

 كلج هساطرق رار هلقمالرضاح ناکما هترلهعا مکحت یارجا
 اد دا نک ار یا ت یراق هنفاشکنا كحو»
 ح . زعا لوق راکنا

 ناکه ا هلخادم هلضف ك هراشیا یرظانرب رارومأم یمن اد
 ندنسهراح قلو اعلام ەنسەم | لامها ییشاظو هدهسرلریایت هديا منم

 رلشیا هسرولوا قحهبارواد هلو رظاب هک لا و رح

 كنالواو لاثما هکنوح . راردلایم هکمنا تکرح قفوت هلاثما

 لوصا لر ردناع كنراتردف و دوه كل رلن وا ا

 .ردتکالف بلاس ر نوجارلنوا تعطق هدهح ردك وص هددعاوق و.

 كل رظانررم

 ۳ وتم ندیم

 ۲ رلرو ذحم



 E ید

 یرثاتو ذوف
 روبع ! دیار

۱ 

 .هدوجو لامر یی اردا كب یرایدنک و راراقروق ندرلکلیکی
 .هدنقح لر ماه ی هدهحرد یغاشا هصاحاب هعلاطمو . رک

 نایمرد راناکش قرالوا قح یالود ندوب . ردوود

 قاط رب هدلاوحا لکشم « ما یسایس ۰ ردراو ییدلیدا
 ۱ ا رارصا نوجا يتلا لوق رلاتتسا

 هتطارفا كنهروک . ردلامامزو ییهدعاق لاثماینانتتساوب هیفامعم

 كار یسایس نالوا رادهقالع هننراظن هراح ییا كا یشراق

 .یگادرب هدیده رج < یحاص رادتقار كوو « یلرکف شک
 . ردیرابع ندنسهعا یعاسم كدرشت هللا راشتسم

 .هدارص ییدلیداهشقانم یناحالصاتاباحم | هدنسهنس ٤

 یاد ییمشت و عیسو كار قح توقدرو دروفاتس رس

 ینکجهرب و هجر رب یک- قمربترآ ی ردق و ذوه كرلرومأم

 .شمقبح 2و كارونو درک قوحرب ۰ [1] یتدرو هلوس

 یسهحش كلاوحالدسر یتیقح « و طقف .رتردهدنظ یتیدلوا
 ۲ ته تفضو ر نالوا دوجوم اتاذ" هدایز ندقلوا

 .كنءهرادا هک قو ههش ؟یمزعا باجما قعولوادع یسهل دا نیت

 < و . ردشعرا قوج كب هدنفرظ رصع كوص یتردق و ذوفن
 ار ییقلق يدا هرادا هلراتعا ساسا هرارظاب « "امق

 .یمئاد « ینمی . ردکجهلک یدادبتسا لقرب هرکوص ندنو »۰۲۱1
 .كب وتنلراب « قحالا هسرللا یدنک یتسهراداو قوس كرایا رلرومأم

 Life, Letters : منال وهردن ۲ .« ردکحهدیا لزعت هثيش ز | كب لور
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 ی

 رر شلوموک هنیرلهاتسم تایسایس یمومع و هنیراشیا وتنلراپ
 عقوم كرارظا هد اف .یدشعا بش ندنراالوا نوناق عضاو "

 ۱۸۲۳ ند ۱۷۲۱ ۰ ردیسهحش رز كنرلالاق زا كى هدرادتقا
 نوا هدنفرظ هنس کیا زو ندا نایرج ردق ههحللک هتخرات

 هدرادنقا عقوم یثب ندنراجا . ردشلوروک هیلسناش زوقود

 ینوکی كنراتراظن تدم كراو . ردراشلاق هلضف ندهنس نوا

 ردق هتشرا ۱۹۰۵ ند ۱۸۲۳ ۰ رولوا غلاب ههنس رک

 چوا یمرکی هدنشاب هفیظو ینیع هدنفرظ هنس ییا ناسکس نک
 E یرجید « هس چوا نوا یر ندرلنو . ردشلورو رظان

 ۱ ندهنس قتلا هدنسارا یراهقشاب . ردراشلاق هدیراظن هنس زوقود

 تنت رومأم تدم كرظانرم . ردقو هسمک شما قلرظان هاضف

 هلرارومأم نودام یمناد قرالوا یسهحیتت یسهّعا صقات هلو

 | طقف . ردلکد حاضیا جاتح ا هی .دیوزوآ یق

 ۱ یر ندنطب ر یطنارش و لاوحا ییدمش كنهساس تابح
 هدیاب وب . ردءهدکما ماود هدیروص ینع هللا تالدم زا كب

 ر را كناوذ نانولوب ءدمقوم ر
 نامز هروک هتتصخش E ى ا یمئاد
 یوم ورغود هدیازت هدرلهتس كوص و هدهشمشف د نامز

 اک دراز ومآم . ردشمهعا هنارا یرتا ليام ر

 دهدوایرلیدنک لقوا كلام هنمسقر كوو كنردقو دو« رومأم یاد
 همکج 1

 یزا همکج جراخ ندنسهدارا و ما ثسیما یمایس نامزر چیه رار



۱۳ 

 دروفاتسمس « نوتسدالع . زامملاق هنساعدا كمما شل هناکرح

 لوصا « هد رلادتا كنلوخد هب همسر تاضن هب وقدر ول

 ا كب هرادا هنس ر تقلاحر ين و نادا هب كدعاوقو

 كقيلكت نالواهدکلت دا هرکاذم یراهعلاطمورکف كن رارومأم
 ه اعدا یتغیدل وا ر اغم هنسهعلاطءو یار كرظاب نابشاط یینلوئسم

 یدا هسالوا هلو ۰ [۱] یدشمهلوس .« یتکیدهما هدعاسم
 .یدر ولوا روزكب كملیهد.ا هظفاحم یسسار یتلوئسم كررظاب

 بوت وی رظا زکلا ندراشیا نوو نالیای هدنسهرتاد

 هرظا به یتحاق نونو « یفرشو ناش نوو كناارجا
 . ًالع ندنتسایس كننراظن نامز رب چیه رومام یمناد . رددناع

 یصخش یدنک تقور چیه ینتلاعف كننراظن . [۷] زا ثح

 هدرظان < ندفرط رکید « طقف . مهلا هارا قرالوا یرتا

 هن رزوا كن ودامر یهرادا ۶ وس دوخای یرلاطخ نامزر تك

 هدیغیدل وا سشعا لع وا EY یبع رک رکن € ژاع 1

 .رو هل دا تاعر اعاد هب هدعاق و 04 یکسع روما ۰ هدا نام

 هس رح قلاس هدنسا راماق رلدر ول هدرانامز نقاب اه د کنوح

Life, Letters and Diaries of Sir : Lang [11] 
Stafford Northcote, ۲, p. 0 

 ندک دایکحندنت ر اظن فراعم اچ نوا EP كیوک کی روجرس ۱۲

 وتنلراب هدارعص ییدتا لاغشا ینس هفظو زاغتسم یاد ¢ د و

 ا دبقتت الع ینسهخال ییوناقبتکم نالواشطه دما لوبق ندنفرط
 دا اعدا ینیدالوا تسرد كب ف و هلس هدر دقن و طقف

 ۰ رولوا شمهلد | اطخ
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 Co توت

 و ۳۹ 9 ۱ ی 2 9

 ۳ دن و ۷ 4 ۴ ۴ ۷ ٩ کک ۳ 5 و ی 7 0

a ۰ی  enaکم ساق و  A4 تب تارا  a 

 اتم یاس ما اکیا تام و سس جت یر ی ۳٩ت ی رس نیم بم تکون دوو 5

۹ 

 ۳م ها ه»ِ و *

 هه

 نجب هی
 زوج

 و ی

 ۳ وه

 یفاک ربع كنودرا هداق رفآ نونج نادناموق شاب هللا یرظا

 هسرزوا فتو 0 وم ثكنسال وا شک ال وضاحت هد روص

 رحم یر هدنساراماق رادرول هن <« هد ٧۹۰١ ۰ [۱] رایدن
 ینالب E ل رح كنروتک رب د ه رگ تااشلا یدرول

 هداربص یيدلی ر دنا و N هاب !حدم ی راهم یهدکمرش

 ۰ N ردشعا طعم کوا ا وسم ىسەھروەد كنطاب كالارو

 هسسلر و « قرالوا هیموم ٌهدعاقر « هدنامدخ لیوس « طقف,
 ادب ال زا هدهداروب هیفامعم ۰ ریلی هب هل وس ییدلوا نشا مت

 یسهعف و هل لت ود فام یوتسا رس نو و اسب كیی ان ول در ول

 لورو ها نامز وا هلتسانم و . ردبا لیکثت اتتتسا رب

 <« ندشیف مسام زکلای ییلوئسم 9 9 "ِ یدشلوا

Hans. 4 Ser. XC, 327, 0 6. ۱3 

 . 310۷, ع. 969 « اذک [۲]
 هدارصواو نلوروک نیاید قالراب كب هدنسهراداناتسدنه .[۳]

 را لود فا قوت 1 بن یاب ولو یسک تا
 ندنفرط ماهدننو رتسم اعر هنسالوا لاریل هدنایسایس و كيلو اق

 هدنساننایزاب ۱۹۰۶ . یدشمدیانیعت هنفاراشتسم ادنالرنا هد ۲ ۰

 ادنالربا هلیدیما یحهدیانارتقا هنب وصت كماهدننو رتسم « یلوتنا رس

 هدتنواعم هنوارتود درول نوچا یظنن یارغورب قد دن سا

 یارعور و زم دن اریلید | رش هد رل هت رغ 6 ماه دنن ورتسم طفف .یدنولو

 وتنلراب هدنطابش یس هنس No ۰ نفخ خلسه اغ راس هدیقس ع

 هنیاق كلنود قام یاش ١١ رک « یدربدلب یک ینیدلوا ییاقو اا



 لا امام ور

 یتحاق كنم رارومام كننراظن نوح . ردلکد یشرب دناع هلکش
 كیهساق ر . روولوا لاخدا هام تمذ و بولطم كوو

 كنهنساق اغا یسهراو رولوط وا هلانازبموم .یتفایل تيم
 < هدرومآم رب نودام ع یلصاح ردا نیم نازم و یتاردقم

 یتلوئسم كرظان ۰ زامانولو هدتک رحر انف « یک لارق یتبط

 . «هقیقایف . راتوط هدتنوصم تحت یلارق مه یرارومأم نودام مه
 بقعل ندنفرط یرظان هبجراخ الثم هک ریلی الوا هوا اضمب

 ناب ولوا فطع هلارق هددروص یصخش ندنفرط قلخو نلیدا

 چیه دک رح هفام مم . یدّسا هوالع یغیدنولوا حیمقت ندنفرط

 .یدهلبوس هدینکیدلیدبا ےلست كنفيدالوا دوجوم یرثا كازستقادصرب
Ser. CXLI., 324-02(۲1285. 4  ) ییا هلبتتسانمه داعو ؛ 

 ی رخافصن نوو كنا طابش تاغقانم ددش ندا .تدح هداراماق

 فا یوت ارس ماهدیو تب متفاوت قاسم اجا لاش
Eهنتسعم نوما تكمروک ینف او ام نودامرب ها تیمار یاذرب  

 ىسەغ| مد راب هلبتفص عایق رآ 97 هدایز ندراشتسمرب طبسب «یغیدان ۲

 .Hans., 4 Ser هاو ( یدهلا ناٿ یکیدتا ا

 E EIS O رکاب هدهنناعلاطم كت وادسن ال درول ) 0. 650

 شر ماهدنن و رسم هلکنوا هدننیسعت نیح تلن ود قام ی

 ۱ هات و رلطرش هلوا هدارو . یدلیدا رشن رام نلیدا یطاعت

 هتعضو و مفوم ر ا نما ناسا تابع دوحوم هکر ویاید |

 شلوا a هنمات داځعا ا هحهداس ردق ییدلوا قیبطت لباق

 ]عصع.ر) .ردقبطت لب اق هدهنردقوذوف_یعفلبهدا !رحا دكراختسمرپ

Pp. 979-1كماهدنو رتس تاعقانم و ( 4 56۲ 6,  
 7 1 ۱ لیوبیس < روفلاب رتسم كلذك < من ال ۹۴-۳ ینلخ ییا ہاتنا ینط وقس



 ا

 .رونولوب ترابعندنشیا كلرارومآءیمئاد ضعب هدنقیقح تسایسرب
 هدنقرف كارو و ارواب یل ۶ لوا هنس اا

 ورا سا ی ی 6 رر دالا اغا یرلتوا 9

 ا ی ا هنر

 ؛ راس هدتسارا .رارومام نج « یر یاولوا و هه یل

 ندنراهلوروس هیرلبا هلضف كب هک روینولوافداصت هراتاذ هلبوا
 ر كنوئروا نهلزک یرانوا ندنرارظن كقلخ « راروقروق
 هسرولواهل ون هکنوح .رارویدناهشیدنا ندنسالر دلاق كنسهشوک

 كل ریو عقوم رب لقرف ندنتعضو و حرم كك راشتسم راس ا

 E هدهعآ رب چیه یشراق ود قام قو 1 شا ۵و را اب

 ,Hans. 4 Ser. CXLI, 995: CXLI1I 1225- ) یدتا نیمآت
CXLIV, 047-48, 1278-79ا کاوی ۳  

 ۰ هلتسانمین اب داح ۱۹۰-۱۹۰۵ لود قام یو حس 6 من و شیت

 هب وتنلراپ كنتم کج رل راک هظفاحم ناولو هد رادتقا عقوم هدح ران وا:

 یس ا رشن هسراو توتکمر هقشا ند E یی دنا تعناع هنغلس

 The 111068 ) یدالناج اهدرب هلئسم هنرزوایساموقوا نادیم نوما

Sep. 1, 4, 6هکر دیعیبط رطبوتکم هلو ( شادج., 30, 31,  
Eنوو . رلنحهلیدبا رهن هچ هتّسیا و هم وس وا  

 مادی ات زا ی اما هر هکر ویبرتسوک العا كب هعنووش

 قوحر هسزمتا هدهعرد ینسهمان تلوئسم كعياقو نوو نا

 ی هاگیته هلباسخآ توسنم هوتنلراب « تانک , روبل اقضو رعم هنالکشم.

 ناجم او دلو قیهام كنع زدر i ا كارا قوم قو ءاد

 لاع كمر د خیک د هدنروص یلساسا یرلنو هدلاوحایصوصخ و ییدتا

 . روبقتح هنادبم هدینیدلوا



 هرل رومأم لیویس

 نلیدا شحم
 فرشو ناش

 دم ۱۳۵۲ تن

 ۱ رم و رجهدناباغ ي رکللوئسمرغ مات ییدمش
 ۱۳۱ لپ راس رز وماس هدبروض یادو ناد ناقص ویمانسریغ
 ییدمیش ؟ ردیمراو هکله ر هلو "ةققح . ردراقجالاق مورح

 رد رابع ندهلتسمر دناعهنسهحاس نهم و نظ فرص «و هدلاح

 . یدنک ینفرش كن [ارجا ابو تکرح نالف رومأمر یاد
 .كیابح ر ولود هلا تامدخ اسم _هدهسنهدیا فطع هنسم

 ردقت العا د ینتسها كرارومأم . رلسهدلا دیما یتافاکم
 ۶ فرو ناش ل اعد روا ل ترور رس نايا

 تیاکشر هلو قترا نوک و . [۱] یدرویدبا فسا هتسمهل دا
 ۱۳ لاووش لر وام فاطر هسه دکنوح .نهلتدبا درس

 ورا راشتسمر یکاد < دداربص ىح . رو ولوا هبخو

 كعد . رلبراقح هنسهاب قلدرول « هدارص ینحالوا دعاش

 ,ینتمروبحم كموروک كيلبس اصخش « یلسم هرادا < هکرویلوا
 .مورح نده ذاح هده ندراتعاو تمرحه < دار کما لیمح

 3 وتل وروک كس تاتسناتس یی رومأمیگاد . ردلکد مس

 .«ند راه شوخاب كاحوا هدهسروس وط قازواندنف شو ناش

 ۱۳۲ اب فاز نوم هدند راخ طوقب « ندراردک
 .هدنسهرادا كنناردقم كنکلم « راردکلام هرثأتوذوف رب كونو

 هسراو یراعلاطهدزا رو یراتئهاو رادتقا . رردبا فا لورر

 .هدنما یمشخ و تمظع زر ر رظن كانساراماق رادرول یبرارمع

 . رارىليىەر دژرا هتسام

Sir Robert Peel, p. 35-36 : 2 ۱1 



 باب یجزوفود
 یساداماق ما وع

 رلبختممو یراهراد تاغا

 ندنر رب یلکشتو بکرت كاسلجمره دنتسم هتساسا لیثمت
 . ها ار اود هلا یتایهراضتنم :ردانمضت یرصنع ییا یرا "

 ء هدنجراخ كيءرتلکناو هدنمسق كلبا لرصع ر وقود نوا

 قح « هلرکدرصت « دوخای هنتنهراضتنم هصااب یتقدرظن كقلخ

 هدن راتموکح طقف .یدبا فوطعم هتهج یییمشتو عیسوت باخت |

 ماعیأر نامه ناه یعوجر كراتکلم نانولو یرصنع قلخرب
 . روینواوا تح زااهد نداحنا قح یز لهدا لوق ییلوضا

 اهد یلوصا قیر هموک هموک یراضتنم ینمی هیاخما رتاود

 هح ضعب كنسارقومهد « لوح و . رویلیدا هثقانم قوح
 مدعو . ردشلک یربا ندس ونغم مدع ییدسا دلو كنبرا

 ناسرد یثراق هراهسوم شم هسارهاظن و تادافا كس ون

 .[۱] زرهددا فداصت هدنادقس یعوم تباغ نلیدا

 -The Decline of Legis یرکفو 00010 نکدوغ ]1[
 . ردشق | هدافا هلئوقرب كولو هدن را 6

 ۲۳ : یتموکح ك ەرتلكنا

1:۳ ۱ E REE 
 ف 8 ۱ ب زا 1 3

۳ HALAL OK a TTT" ESN UA E 

 او رلبختنم

 ندنرلرب یرلهباخت |

 رلردنا لیکشت

N O 
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ls اعا ساسا ییفانم ثانسراهلتک قلخ « هلبتقو 

 نا رکف ی اتع  E«قرالوایمهحش كىو .یدریلیدا

 زٌاح زا كب هبسنلاپ یزرط كنامریبا هموک هموک یرابختنم ٠
 .یدا و كس رللک لیثک هلتسم لصا . یدرولوا تیما

 یو۱ لیکشت كنرلءهراد ناخنا هک ردشلوا مولعم نوک و

 یتموکح قلخ . ردمهم كب یراهحیتن یلمع كلونو ردهلئسمرب
 یدمیشنوجا ید | نامت ییداعسرود یرلکدتا دنهاهرلناسلا

 .رلرو ارآ هراحر کو هدب رلزرط قمرا هم وک هم وک یراضختم

 .هرتاد . زرولوا فداصم هاشقام قوحر لصتم هلتسانم و ١
 یفانم كنىر یه كراباخا دنتسم هنساسا هتسل دوخای هتساسا

 زکلای كعد یساسا هراد . رولیدا هسیاقم هلبرل رکیدکب

 هدنساسا هتسل . ردکعد هاج راد ر ناراقح توعم ر

 ثوعس ددعتم هددب را سه < ردهدایز یتعسو هارلهماخ | 2 راد هسا

 تابسانم یعیبط یراختنم « هقشاب ندرانو . روتولوا باخ |

 عوض وم قمرا هنمراهیاخت | رثاودیوک ورهشهروک هنس ره داصتقا
 > یک ییدلوا هدنمهتسس فنص چوا هدایسور . رویلوا تح

 . ردراو هدوصا كما قیرف هروک هسرلتور یراضتنم

 .[۱]رویلووشود هدیرلال را هراهموک ءلراضیتنمهروک هرلکلسم

 یار كتلود یرصع ‹ Charles Benoit اون لراش ۱ ]

La crise de état moderneنوزوا 1 یرکفو هدن را  

 ۰ ردا ققد



__ Woo 

 ین رل هموک ضیتنم رک هدنسهاس :یلکش لی ی ی

 .ردشع ولو راد ر نوا تا ایا چت ا ون
 هداعلالع یراهلئسم هاا راودو راختام « هدهرتلکنا

 هلا قلر دشالرارق هد واق ینعو كمل دا ققد هدکلرب به

 .هلسلس تاحالصا وتنلراپ . ردشلاق یرا اباد ندنرر رار
 هدهنسکیاهدهسشع وطهدنک وازوک هدیهاغ یاو یر یهكنس را

 هام یاب ی ادب دیه سرا تنها
 تكنهساح۱ رتاود لماع ندا بلج ینتقد رظن كنهمومع راکفا

 ردنا
 هدرل و را Re forme Act یواق تاحاللصا ی هدنح را ۲

 یارهسرب تازایتماراکدیقك.ب طقف «ددعتم نالوادوجوم هوا

 راز علوا ایر و همان یا
 یمایس كوباق و ‹« طقف . ىدا تالیدعت ضعإ هدهدرلی واق

 عیزو ندشاب یی یراقلثوعبم یتیمها كوبون كا هلیتفص ریدر
 نفاق :رومدونات یی دونگ مدنی وتو هما اس اهدا راه
 زون ندرلوراب هلوخوک ااا هضا رهاو افا هدرلهحرد

 قمراقحثوعبمو هراش واق یرلنو كرهد!عز قلثوعبم جواقرق

 رکید . یدرو هرارهش لوو یی نایام ولو كلام زونه هنقح

 ر ار هلقع ا تالبوح ضعب هدرلتلثوعسم یوناق ۷ « ندفرط

 لیکشتربیدنرب مداخ هنایمشت هدنروص عساو كنمأر قح كراوراپ

 هدنروص یرذح هلئسم يا هد۱۸۸۵و هد۱۸۸۵ ۰. ردشعا

 لصا هدهرتلکنا

 روینولوا قلت



 هساخ | رتاود

 ران ونفلاراد

۱۸۳ 

 یواق تاحالصا

Eو  

 مهم یاخنا قح كرابتنواق ینوناق ۱۸۸۶ ۰ ىدا هلمات رظن
 تابا ا یراقلئوعم هدیواق ۱۸۸۵ ۰ یدتسا عیسو هد ر وص

 داتسا هسرزوا لمر نقاي كب هنساسا یناواسم كن راهرت اد

 . یدر دتا

 ا او احا | راد جوانوجما یسوتتلراپ زیلکنا

 یرلیآرقحو یرلتیهام « رتاود قید
 چافر هدارو هدنقح ران وب .رلردلق رف اما RE هل رامتعا

 ا تكمهل وس هلک

 کا ندقاژ یر لارف «جربک هلا دروفسقوا

 یوتفلاراد نلبود نالوا كلام هنلئوعمر ًاتاذ . رایدلوا لئا

 .یدتسا اتا اه د قلن وعمر هلا یواق تاحالاصا ۷۱۸۳۳۳ ۱

 هلا وقسالعو ر هتنونفلاراد هردو ینوناق ۱۸۰۸ « تیا

 سوهردن | تنس هما غروبمداو ر هتسکیاكنسرانوتفلاراد در |

 . یدولبا صیصخت قلثوعمر كلذك هدهنسکیا كتسرانونفلاراد

 هدن را تفد یهداقا هلتبموم یتح كارتشا هنابا | هدرلنونفلاراد

 ۰ 1 ] رددناع هنن وذأم دقم

 هنمح كما ناخ ا ثوعم « ردق هب هحنلک هتسهنس ۱

 « نوچا قمردنولوب مسا ر دیقم هدنرلرتفد » ا ۱1

 دوخ اب هدنتبانا وتناراپ « .ندرو و هکر دیا ب ام /هزاب نا ناما

 a یرادقم كنينوذأم نالوا كالام ای هدنس اخ | یهداق |

 ینیفصن قج 1 كن وذأم 6 رلمختنم هد رک الغم . ردهدقلاز | هد رز وص

 . رلرویدنا لیکشت



oV —سس  

 < قرالوا هیمومت ٌهدعاق ر « وراب هو یواق ره نالوا رهظم
 یراوراب ایجوقسا « هیفامعم . یدر ردنوک اضعا يا هوتنلراب

 | ندرلاثتسا زا كب « رانوا . یدلکد دراو هدعاق و هدنقح

 دا ات ندا ناجا ثوعسر ك یر نه « هل رظن ف رص

 ضعب . ردو هدلوصا نالوا یراج نوک و . یدرلرنالپوط
 راعقوم مهم ندراتراوتس كلباو ندرارودو « یراوراب زیلکنا

 یرا وعس و ندنفلزا كن راسوف سکعلاب «لکد ی الودند راقدلوا

 لباق قلوئوط هدنذوشو مکح تحت كنرادمکح ماقم هجمالوق

 لاصحتسا ىنقح كعا باعا ثوعم ییالود ندنفحالوا

 یتقوموا « هداعلالع ء یتح یاعا دو . یدراشملی هدیا

 دودحم یددع هسيا اروشو . ىدا داع هاروش ندا هرادا

 نالوا عقوم رر مهم هلیتقو . ید راع ندهصوصحم ته ر

 . یدرلشمایغوا هطاطحا هلا نامز رو راوراب قاط ر

 كن رااضعاوتلراب هدنحشنالشاب رضع یحشزوقودنوا هک هدیر وضوا

 یدنک اب هدنقیقح ؛ یدرلروهعا ليث یتعاج رب یلعف یغوج
 دوخای راه صز و ماط ندک تودا ماود هنس راشا

 كسختنم چاق 5 كنها | ا هدنس هب اس ۸ ه یخارا

 .یدراروینولوب شل دنایعت ندنفرطرلن ورتاپ نالوا؟ احهنیرایآر

 لوصا رب ینلع قلثاص هدنباقم هراپ نیشپ یتاباختا كنوتلراپ
 یشراق ههسنارف . یدسا لیکشت تلازر ر و هح رک هللاح

 تاحالصا و ینیدلوا شما قوس هتاطب تكبهلداحم رب نوزوا



۷ ۱ 

 ی داق تاحالصا

۱ WER 

 دل اهم هد ول و یدقبح هادیم رارکت ارک ۱ و نیا یع وز

 ده كناحالصاو ۰۱ ] یدلوارحنم ۳ تاحالصا ۷۲

 ندکمر دتا دانتسا هسرزوا رللع یی ینتیفی فک یی كم

 ۳ اباق زار هغل انو : یدکما لا ازا ییامعتسا ۶ وس ۳ راکشا هدایز

 ندکی کیا . یدنولوا قیطت جالعر نایالوا وعود هدكیو

 هداراماق رلوراب نردنوک اضعا هوتنارابو نالوا یسوف یغاشا

 ۳ ۰ ننکب یا ادل ب امام ىت كدا للم

 هلروص و . رایدلاق مورح ندقلئوعبم ر رانالوا یسوف ردق
 شامراقبج ثوعبم ردق هنامز وا هلرابتلواق رلقلثوعم نارا

 هدنروص یواسم ناه ناه هدنسارا رارهث كوو یک نالوا
 هبرابتعا سوفت هنب هباخا راود طقف ۰ [۲] یدلیدیا مشت

 كن هات | رئاود رایحتاحالصا ًاتاذ . یدراروللاق یواسمربع كم

 . یدرارویمر و تیمها ردق هرذ هساواسم

 < نواق و . یدتنا بّقمع كوتا یننع هدو اق ۷

 یرلنو قرالا راقلت وعم ماط 7 ندیکی ندرلرهش لوحوک

 « هدهموم تروص . یدرو هریواق و هرارهش كوو اهد
 هلاحرب بسانتم هلا یتمها كنها | رئاود یترادقم كراثوعسم

 يوا رارهش كوو یضعب « هیفامعم . رایدهعا مایق هغفوص

 نوچا ایچوقسا ؛ 2 ۳۷۱1: ۱۷۰, 6. 45 نوا هرتلکنا 1
Wil. 1۷, ¢. 51 ¢. 88 نوچا ادنالرا ‹ 2-3 V,9.3 ۷۷:۱,  

 . یدلیدبا هوالع قلثوعیمشب هادنالربا < نکس هایخوقسا [۲]



۷۳۵۵ ۱ ۱ 

 .یدلپای ه رحرب تقد نایاش كب هدهطقوت . رایدلوا لئات هلوعم

 ییح هغمراقح توعم جوا هلسهباغ كمرو توعم ر هتلقا

 هبساختا رئاود یلزوسو چوا هرانو هک - كراوراب نالوا

 نوجا ثوعم ییا زکلای هنشاب مدا هسراضتنم - یدرلرد
 تاتکیلع م و واو - یدولوا یخ یسدعانم كمر و یاو

 صیقنت یرادقم كنرللتم ییقح كنوراب هاتسن هتسهراس ماسقا

 هلامحا بلعا هسربلک بلاغ رللاربیل هدرتسحشام الثم . یدرولیدا

 ندنفرط نوع راکهظفاحم رو لاربل کیا هدنساراماق ماوع هروک *

 نانالبوط یار ًادنتسم هتساسا هقرف « زکلای . یدکح هن دنا لف و

 ندمکح یار كناضعا لاربل ر اضعا راکهظفاح ر هدوم

 < یدروبلاف كلام هار ر زكلإ رتسحام < نوجا یحهروشود

 . یدروبلوا راح ینفصن زکلای كنتيمها كنورابر مهم زا اهد

 ليث ندنفرط ثوعبم کیا بوسنم «هقرف ینیع ورابوا هکنوج
 ۳ هک یدتا نامأت تس ون زا ردقوا هب رحم . یدرویلیدا ۱

 زیاح نوک و هصالاب هرم و . یدنولوا رظن فرص ندو ۱
 هلدصقم قازاق ینقح یا ا كلثم چوا هکنوج . ردتیما
 نلیدا فرص هدلو تعا لیکشت کرک ا هقرف ر كوو

 ۱ یدربتک هدوج و عام یتسلحم هقرف ماغنمرب تربعو دهج

 چوا . ردقجا ولوا فیرعت هدابر هقشاب یدلوو یلکشت كنون

 قوجرب نردنوک ثوعیمرب زکلای هلباهیباختا رئاود ضعب ییثوعم
 ثوعبم کیا الح یرلهرتاد باح ا « هسریلیدا انتتسا رلوراب



۵ ۸ ۸ ۱ 

 یو اق تاحالصا

۱ E a E 

 ا ینکو صو یحنحوا .یدرلرولبا نیت
 یداو هتشيا هدعاق نلیدبا بقعل ردق .

Redistribution Act یواق عیزو رار کی د ۱۸۸۵ 

 رارکف یی هلرلرکف سا < یک یراتاحالصا زیلکنا نونو

 « رار هلقع ولوو تراع ندهمشالزوا ر قوح را ارا

 یر سه كس رلورت اد تابا | نالوا شلوفوص هلاح ر .یواسم

 .یدرویدا داتساهسرز وا یبسار یحهدانییعآ ثوعسر كب

 ۱۳۳ فیل ء نوط ۶ یوالوا ناسا" للم
 یهدتعم عقوم « یبسنر و ۰ یدلیدا باسح قلثوعم ر

 یمرودوا قرهای تالوحت زا ردق ینیدلوا نک همهتسس
 ثوعس ر ورا نایالوا كلام هس وه كس شب نوا « نوجا

 ء ندنرظن ةه تاباا « رابدلبدا مور ندقمراقح

 .رلیدلک هللاح یسهحرایر هحهداس دارای واق یراقدنولو لخاد

 اور رلوراب نالوا ردق هک یللا ندکی شب نوا یراسوفن
 یدمشهصو یران وعم هم وا « دوخاب « رلیدتسا هظطو اح ی رلث

 کس ۱۱۵ ندکیب یللا . رایدلوا لئ هنقح قمراقبج ثوعیمر
 یراسوه . یدتا تباصا ثوعبم کیا هرلنالوا یسوش ردق
 یللارههلضف .یدراقجاراقح ثوعم جواراندا زواج یددعو

 - ان ولوب قح كم ا باح | اهد توعم ر هح ر | هد نوجا ثوعس كم

 ۱ [۱ ]ید ولوالوق هموم هدعاقیبع هدنوحارلی واق .یدقح

Îباخ | ثوعیمرب كن ری واک داوحوک ق وحر كن ای وقسا  

FRهم هم تم  
 ۱۸۸۵ « بیئرتو طقف . ردشلریدشل رب رشیکیا رهیکیا نوجما كم ا
 ۱ ار کم قم نیو او
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 قح ییع هدهدعژهر کیو ندا نا ثوعم ییا هوا

 نوجا یا ۷ ااا ییاو كنوتنلراپ رلوراب نهلا هظفاحم

 ا ا ماودهدکمرتک هدوج و هساخا هر ادرر كم

 چ وا هلا یرهش هردول هرلنو . [۱] ردجوا یمرکی یرادقم
 هسرول وا كج هل دا مض(نللب ودو مرد «دروفسقوا) نونفلاراد

 زار اراد ی یک نیا اعا تو را
 . ردرلهرئاد یلثوعیم رر هیات رتاود نوتون راس . ردکعد

 یرلوراب « یرلیواق ناراقح ثوعم هلضف ندیکیا « یرلنو

 مان رب صاخ هتندنک یر یه یراوراب یی نالوا یرانوعم ییاو

 .رابدتنا لیکشت هلیئروصقیرفن هنمراهرئ اد تاباخت یوا نایشاط
 هل رلثوعمم هدنساراماق ماوع تن راتاحالصا ۱۸۹۷و ۷

 95۸ دوو ندا زکلا > ینکیدهم ر دش د یرادقم

 كاع رصت ینکیدنبامیزوت ندشاب یکی هب هیباحا رئاود ینلثوعبم
 تردندنا باح | ٿوعىم 1 <« هدنشراب ۱۸۹۷ ۰ رایا ناجا

 اا مور ندا نوح نیرو هاتف الا اپ
 كراقلثوعم ییاحالصا ۱۸۸۵ ۰ یدلیدا لیزت ۰٩۵۲ رادقمو

 . ردشمهمشکک درادقم و یر ندخ را وا.یدراقیحء ٩۷۰ ی رادقم

 رلورت اد تابا | ‹ ییزو كراقلئوعس هدنح راب ۱۸۸۵

 لا نامز روح ۰ یدسا نمأت تاواسمرب یر كم هدنسارآ

 هدایحوقسا « هدنساکلا لاغ « یرکی هدهرتلکنا ندرلنو [۱]

 . ردراو هاد رر هدادالر اوب



TG ES 

 وو و هک هدهجردوا : يدنرا اهد راقرف یهدارآ
 هدادن الی اکوحوک كا .ردراو راقرف مظع هدنتعسو كنم رلهرت اد

 هدنسوه ر رحم ۷۹۹٩ هکر دسهیاخت | هر اد Newry یرو

 تیعضو . یدشلوروک یفیدلوا كلام هسوف ۱۳۱۳۷ قحا

 < قهسرولوا كحهدىا اشسا یادالرا هلی الود یسهصوصخح

 كلامهسوف ۱2۵۹۳۵ « ىنا ا ةرنادلوحوک لا كنهرتلکنا

 یا هدین هما | هرب اد كوو كا . رددرهش ماهروم نالوا

 یسوف ۲۱۷۰۳۰ هکزدبا لیکشت یمسق بونج كنسیتواق
 كوجوک ا هيا اراد كو و كا نوک و هک هدنروصوا .ردراو

 1[۰] ردیوتم یسوف هاضف یلثم شپ نوا ناه ناه كنرتاد
 .هدراود ناولو هدح وا یا هل و زکلا هرقل زمستاواسم و

 قلوا هدتس فیفخ اهد ء هدراود نونو . زام ولوا فداصت

 قوجر راس هاا رئاود ضعب هکنوح . رددوجوم « هرزوا

 . رلردک و و هعفد چ وا « کیا ندرلهراد

 یواسم هسرکیدکب هنماغ یماع كنارا نولو ء زکلا

 لیکشتبسنر ر ییساسا نوجا هیسایس تلادع یسالوا هدددع

 . كوو اهد ندنرلدرئاد وراب اقلطم یرلهب اخت ا ۱1

 ,یسوفن كنسوراب ترووس دناو « الثم . رلردلکد داوحوک اهد دوخاب

 ثوعبم ر كن رلثر و . یدرویلوا ملا ۸۷ ۱۷۹۱۷۷ هد

 یسیلاها گرلوراب یئوعبم. یی هکنوج . رددناع هرتاود ندا باا

 رثاود داوحوک كا هل كوو كلا هل رلوراب و « نامز ینیدلیرتآ ه کیا

 ,.Com. Pap., LXII 333 ۰ راروهمرک هننایم هاا
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 .ردقویتیمهارب كوو كراقرف لیقو «هسزمنلسب یتعانقییدتسا
 قصار یو ق ودااحد دوخاب سقز تام کها و ۲

 رهظمهد ر وص مرص قرالوا هنسررضك رکید عفانم ايو راکفا

 كلرکفرطر هلو هدوتنلراپهکو لاح .ردلامالواتا واعمو فطل

 یداصتقا كتلم دوخاب راقص یعاهحا < و . رددوهشم یرتآ

 ءراقلزستاواسم لیقو هکنوح .رو هک هعوقو هدنسارا یعفانم

 .راردلکدزراب هدهحرد كح هل دما مازاتسایتسهطل دب۱ تیمهافطع

 ل هدناحاد تن ع یراق فتح فعل ۷
 1 رو هل دا

 یزرلکدسا فاشکنا قباخراس یرامسق ضعب كنءرتلکنا

 اد مدیرخا فصف كرصع لو ربو تادنالرا هل
 هرتلکنا نونو ء قرالوا یسهحی كنو . ردشمهلا صقاتت

 تراىع ند وعمر هنشاب سوف ۲۷۰۴۳ تیسن یطسو نوجحما

 كلام وعىمر سوف ۷۱ قحما هرتلکنا سف هدلاح یییدل وا

 تباصا ثوعبمر هدسوف ٤٤۱٤۷ هسیا هدادنالرا ۰ روینولو

 عیزو هد دروصر ورغود هروک هننسنسوفن راقلتوعم .رویدا
 «كجهدیا باغ توعبم زونوا اد ال با ىدا هسلک مزالثل دا

 هداححوقسا . یدقجانازاف ثوعم ردقوا ناه ناه ءرتلکنا

 ققلازا توعس چوا ندنساکلا لاغ « كعا دز ثوعبم

 و یدکجهدیا ناجا

 ا شف .ل هدر وص" ی ا اوز ییا

ESAT ت 

 هلضف كنادنال را

 س هل دا لیثع



 و

 تایههقرفر حنا یی ژ ەر وتنلراپ هکنوج .ردهلئسمرب مهمومربم
 كلام هتنرثک ار رداق هکملیبهدیا ضرع هاکدانتسارب ناتمهالکو
 هک و لاح . رلسهدما هفیظو یاضا هدنروصر یعبط هلطرشقملوا
 كو و ییا ران وب .راردروربتیلم یناسکس هدنجمایرلثوعم ادنالربا

 هدنس هح تاباحم ار یعوم و راردلکد بوسنم هنر چیه ندهقرف

 ثعاب هشوشت هدیایساس و رلرلسالا هنسررللا یرادتقا نازيم

 .ردراشعاب هلبوب هرک و ص ندنناباخت ۱۱۸۸۵ هک لصان .راریلیاالوا
 یرلکحهدیابلاغ هدنسهحبش یرادقم صیقتت كنىرلثوعىم ادال را

 ۳ هلازا  هدنروص مهم کله و هیلادناص شب یرکی
 كنراقلثوعم ادنالرناو « یرارادفرط <« هتموکح ناراکهظفاحم

 ۱۹۰۵ ۰ یدرارویرود بودا هصو لصتم یرود هن هرتلکنا

 ینیداوا روح هکمر و یتسافعتسا یبهنساق راراکهظفاحم هدنحشرات
 یراعفادم كاد الربا . یدرومالرضاح هغعای ینو « هداربص

 لوت یکحهدما لکشت هر رب یشراق هتنوناق داتا كلوب
 روک تو زو هنساراماق ماوع « یوناق وا . یدرلروب

 هدئهام هدهاعم عو ر ندا نمات قح ر هاد الرا هرزوا

 یراقلئوعم هلضف ندادنالرا طقف . [۱] یدرارویدا قلت
 هطئارشو لاوحا لدبت یماعحا كننوناق داحتا « یرلرادفرط عزت
 نایمرد ًاباوج یننجهامالوا ارجالایرومحم دنالایلا ب ءار

 هدادنالربا « كنساسلک ناقلغنا هد ۷۸۹۸ ۰ رلیدا هدکعا

39-40 Geo. الا c. 67, Art. 4 1 
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 قترا  اشرب هاا یهدننونافداحا هدنفح یی هنا وا
 هدطلاش و لاوحا . ۹ رابدب ال رطاخ یغیدلوا شمام اط :

 لوح ر هد روص كج هدا ناجا ییعیز و ندشابیب كرل وعم

 ناقیلغنا هيا رایلادنالرا . رابدروس «یرلیا ینکیدلوروک

 وا شعا وزرا یدنک كقلخ ییهلماعم یهدنقح یساسلک

 زاو ا و قرالوا هنهل ی ° كنادن الا و 1

Eیساروش <« هیفامعم . . رایدسا هعفادم ییغید ولو یقح  

 كیادب الرا ه ماکحا یهدنفح اسلک هکر دنا اضتفا كمهلوس

 كقلخ زکلای « یدشمالووق نوجا یتعفنم كرایلادنالر | هن
 و ید دا عضو قرالوا هنهل كنتلقارب

 هدرتلکنا نوجا لش كراقلثوعم نانلا ندرلفرط هقشاب

 .ردکح هدیادلوت هل تالکشم كو وب لیکشتهیاختا راود یب

 شا و هل هسمرتسوک موزا هعلزوت ندیکی یراقلثوعم نوت و
 ز . ردرورض كعا ناجا ینالبدعت مھاط رب هدنلاوح ددعتم

 ینبدلبای یتاسش افارفح 1 ابا | ی هق رف

 كنعوح ر یر وتلراب هقشاب ندقدنلاق ضورعم هنماها

 و ۰ ردقجانولوا سح هدیبروح كمزوک ینسهیصخش مفانم

 یل وعسم یدنک ندزو و ثوعمیه نالوا هدد دررض ندنالبدعت

 کو ی هک دا ریکسهشود ین وفووف كا قف
 ندر سف و تا شا دنلا یادم ی

 دام ی ۵ ¢ اذک. ۲۱



 دلیل
 میزو یرلقلث وعبم

 یرلهجیش كنلوصا

 اف ۳۳۹۳۷ هی

 دوجوم یراقح ر ضارتعا لباق ريع هکلرتسوک درمان ًاررکم
 یسهصوصحم تیمار هارهشید او تاکش لسصو هدنکلع نالوا

 و
 لیدعت هلرلهاصاف نوزوا قحن ا ییهساختا رئاود «كرلزیلکنا

 هحالر نالیای هلدصتمو « كمت !عیزو یراثوعیم هدنسارا ران و و

 كجهدیایتلت یک یسهیعیط ةجبت ر ثسوفن رب رحت یکیرهینهینوناق
 یلت یک یناتتسا ریدر رااح یبهیسایس تیمها هدایز كم هدرب

 قص قص هروک هنسهاغ تاباخحا یرلتداع یهدنلو كم

 یهدنافر یک تعنامع هنرللیاع قمقلاق کمر دشک د ییایفارفج
 تالیکشتر ییسهاتسم هسا اراود لد اقم کو <« طو رک

 ا للم نالقار ادا ینا هساسا

 ETE یدجو نوزوا «لوا اهد «ندهل دا تشت

 روا هققام هدنلکش ائ هقرف رب ماد شا یک

 یا ل « كسوف و .ردکع د تالکشمر یاد و

 ءدارا یسهما عقوم لیدبت هدنروص كجهدبا لالخا عطقنمال

 .دشک د یعیزو زرط, لاقل وغم « هدنروصرب .توقوم « هداربص

 . ردیعیط یساثوص هلاحر یرورض یهمرب

 تالکشتر مهم تدمنوزوا هد ییمشتو عیسوت كما |قح

 ماب هدهجردوا هدزئامز طقف . یدتا لکشت یمهلتسم هساسا

 ۱۱ 9 ها یعاکو یترا هکردشل دا ل هدنروضر

 هدرلی واق ء« لوا ندننواق تاحالصا ۱۸۳۲ . زامالوا لاق
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 .یدوتبا داتسا ا ا یار ا ۲
 قح هک 7 یدراو نواقر یسا هدنګ راب ۱۳۵ >¢ هدیأت و -

 freeholders هنس راح اص یضارا تس رس كلسلش قرف احا

 لاب هاش قرف یس هب ونس راه 6 ییعل ٠ یدروی دا رصح

 هدافتسا ندب و هساکد چیه دوخای نالوا كلام ه یضارا نالوا

 .[۲]یدرارلسهدبا كارتشا هتاباخ ارل هسمیک نانولو بحاص هنقح

 یوا هسا هدسل ر د رطم ر 7 ناجا قحهدراوراب

 ه یضارا سا : یدربشکک د ات رد كى هصق دوخاب هب داع

 طرشر لامز مه تماقا ه رلحخ یتیدب ولو ۰ یدربلک مزال فرصل

 هدرارب درو ار 6 دل راختم ندنکیدهما ت یلصا

 شمام اق یموفن كتر قترآ یتح . یدرولوا عقاو یراقداماشای
 .یدرولوروک یرلاضعا وتللراب شل دا باعا ندنفرط راوراب

 .یدبا اب هته ندا هادی « باعا قح هد لر ضعب

 هدهدن راشاطرب 6 freemen راشادنط و روس نو ون هدرار هقشات

 householders یرلبحاص هاکتماقا ندیا هی دات یرلوک رو لج

 نو و باخ | a A یدرلرولوا دیقتسه ندار قح

8 Hen. ۷, 6۰ 7 ]۱[ 

 .یدمزال قلوا ارل ۰(٤ ۰ یونس تادراوو نوچا اجوقسا [۲] ۱

 نالیاب هد ۱۸۲۹ هدادنالربا . یالوا 018 61680 یضارا هکر کم
Ozه دندن ول .یدشمراقح ردق هار نوا ی وی تادراو یونسو نو اقرب ۹ ۳  

 « كع داجما رلبختنم » قاط رب لوا زارع ندزاعالپوط یار دصقم
 ْ یدکمهمرب و نادم هرآ ابح یهدنلو



 رل ی و اق

 ات

 .تاحاللصا ۲ كاا قح هدارو .یدشل دبا شخ هن یلاها

 یندلوا لماشو ماع اهد ههتبسن هتعضو یکهرکو ص ندننوناق
Eك اا قح هلراتعا هحش « نواقو هيلع ءانس ۱  

 شمرتسوک تیاعر هنقوقح كلراضتنم کساو شما عسو قوج
 یدج نوما لابقتسا یتاحا قح كرار ضعب رار هلقلوا
 ۸ ۱ تک د روش دن و دیر وص

 هتکلام هب یخارا ناجا قح. و ات ۱۹۳۲

 ا رب ظقف , یدشا ماود هدقعوط هتسباو
 .یدرو هلا لیمشتو عیسوت هدایز اهد هسیا هدنراضعب «رویدا

 تسبرس یتادراو نلیش قرق هلیلما تیقفوم نبمات هدناباعا

 نو اق ما کمر نادیم هسه دیاداجحشا یرلبحاص یضارا

 شلوا بحاص ا یا لا هیضارا یهدندب « كختنم رب

 < ثاربم ییضارا و « زکلاب ۱ یدرویبرتسوک موزا هنساملوا

 .هدلا هاتسانم و همسر هفظو ر دوخاپ جاودزا < هه

 تحاح هسدق فرصت یر ندلوا یا بلا نداعا هسيا شعا
 هدبوالوا كلام هنسهقر كنضارا ء كلذک . [۲] یدرو الاق

 هل را رط ینیع قحو هدرانالوا یراهدافتسا قح ندوا زکلای

 كمهلالاغشا هدهیقیقح تروص یییضارا دوخای كما باستک |

 ردق ینیدلوا هدهرتلکنا هد فا دما را باعا قح هدرلوراب [۱]

 - یدیادناع هسرلاروش ككرلوراب یارق ارصحنم هدایحوقسا .یداقیشیراق

 ین و اق تاحالصا ۲

95 WINE 1۷, > 45, 8 26 FJ 
j EAE 
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 دارا یسارل نا نوا یونس كنضارا « زکلای . یدمزال

 هرادق و نامزوا هسرولوا یالب هدروص 9 كب ییدرتک ل

 قح هدرلیواق نوناق « ندفرط رکید . [۱] یدقو تجاح
 هیضارا نربتک دارا یسارل زلکنا نوا یونس ییاخا

Copyhold[" ]  162565018 نوح هنس ا دوخاب [* |  

 هلسروص 16266 ۰ یدرومدا لیمشت هرلن ال وا كلام هلی روص

 قلا ال لا هونس تادراو هبیا نوح هم سر
 ییضارا هسک نالوا كلام هنقح فرصتو . یدردا باجا

 كنفرصت قح هدردق ینیدنولوب سما لاغشا ًادج « لعفلاب
 هنابا ۱ یسهمربتک تادراو ارل یللا یونس نیزسققاب هنتدم

 . [۲] یدروییا نمأت یکارتشا
 .یدرهتک هدوجو لوحرب ماتو یلساساهدرلوراب ءتاحالصا

 [۳] یداعوقود هنیرلقح یصخش e ناولو تاحر
 . هدرلوراب

 ٠ ی راقحوب هدرارهش یرلقدلوا كلام ها ا 5 ءاراشادنطورحو

 5 ۱۸:5 فک
 نوما راهظا ینقح « هسیک نالوا كلام هیضارا هلتروصو []

 یس هب وق كرتفد نالو وط ندنفرط ین اک تنس همکح درول زکلاب

 . ردیا افتکا ءلکمرتسوک
 . فرصت هبیضارا نوجانامزرب_نیعم هدنلباقم داریارب نیعم [**]

Will. 1۷, e. 45, § 19, 20 ][طرش كوص و . 2-3  
 هنمسا كنبحاص رم رقت . یدلیدیا هوالع هدنساتنا هرک اذم هب هال

 . رتروبد (طقص0096 نادایوع کو هلتفاضا
 . ۳۳ ۵ ء اذک [۳] ۱

 ۲۶ ۶ قیهوکح كی«رتلکنا
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 یسانو و « ا انتتسا رانو ءطقف . [] یدتنا لوق

 فرصت هیضارا ًارصحتم هنرلرو [۲] یدربدلاق یطنارم
 درطمودنتسم هنرزوایساسالاغشا ین یضارایموغوداهد دوخای
 ههرتلکنا نونو تیعضو کیو ۰ یدهلا هماقا باا قحر
 9در ۶ هوارب اح رجاتسم دوخاي بحاص . یدما لماش
 یسارل زلکنا نوا یونس هرزوا قلوا لخاد هدهصرع دوخاب

 ندباختا قح رلمدا نالوا كلام هاسر یناهره نرتک دارا
 ا ی مدراوراب هکرویلوا كم د : یدراز وبلوا نفسم

۳ 
 رويدا دانتسا ه یضارایک یاداوا هد را ی اف

 وزرا . یدتا یل هدنروص هقشاب نوو نولو یسهحیش
 «ییضاراكسراثوعم یواق كراناباب ینوناق .یدناو هدنانولوا

 ر یتددع سوف هد راثوضم وراب ۱۳۳۱
 هدتققح « راوراب ی هلهجو یحهلوروک هدغاشا . ردشمنلبوس .

 قو ههش چیه ۶و طَم9 . ردرلشمهم | هارا یسوش ددع 4

 كن راحاص هحال كسودناش . یدراروسدما لی ییکلم
 ناید ا فرصت هللا هراجا اربلیللا یکیدر دتا ه هالعمر هنتفلاح

  ۳۳ ES ۱یرلانواكلام هباخ | دم ء نکلاب

 بحاص همدا دوخاب ثرالاب هنرلترحو رلشادنطو رح نلیدا لوبق

 . .یدرارتیهرب و یار رلهسیا شلوا

 ۱ قرف هحنحوم هدام لجن ۲۱۰ ۲۳ 5 « اذک [۲]
 هدراوراب 4 لیکشت یت واق رب 6 ی رلهحاص یار وا رح یحاص دارا

 . یدرلروسدیا هظفاح یاخا قم



 اه

 للخاکو یدیق یراتکلام هات ا قح هدكنرارجأتسم یضارا
 هل راحاص یضارا یتلبه راختتم هدرلغواق . یدشم هم

 یراضتنلرارهش ؛یدروییدبا بکر ندرارجأتسم كوب وب یضعب
 یدرویولو یوتح نص هب ر وا وب وب هسا

 [۱ ]اح وقسا « ACNE Sa ا هم اهد

 چ وا.یدلیدبا لوق روناق هاشم کوب هدنوجنا [۷] ادنالریاو
 كما لح هلرننوناق یرا یرا یرلهلئسم تاباحا هدقللارق

 . ردشع ولوا هظفاحم ردق هنحشرا ۱۸۸2 ییداع

 ۱۸۲۲ ۰ یرتفدالرهسمک كلام هنقح كمالارتشا هنناباخم | وتنلرا

 ۳ تلف رب نوعا یتدالفاب اراشجا ندءهرود و لونا یک رگ

 تحارص ینغیدلوا شعا عیسود هدتسله ینتنه راضتم كن واق

 لواندنلوبق كنوناق مان طقف . ردلباق ربع كنا نم هلتيعطقو
 ۴ لاغوهدهرتلکنا هدرود وا [۳] ندراقتسناتسیا نالوا یشعالبوط

 ۱ تراعندکی ۱۸۰ ًاسرهیددع كراختنم یهدراورابءدنساکلا

 لاحرد رادقمو زمدا ريلیدبا قیبطت نوناق . رویت هروک یک
 : راورابنالوادضتسم هصاخاب ندنواق .[ ع ]یدلواغلاب ۰۲۸۲۳۹۸

1 

 با ت و

2-3 ۷۷11۱. 1۷, ۰. 61 
 . و۸ اذک ۲۲ ]

GOM. ۳2۵0 , 1331-1832, 2۸۸۸۷] 489 ۲1 
 کیا ا یعی ی ۱۰۸۲۱۹ ندرادقمو هکر دتقد ناباش [ ] 

 یاحور رب یسا ) رلبختنم 9601 800 106 « راشادنطو رح یسخ

 هرئاس و ( ۳۵۱۳۵۱۱006۲5 ) رلیج مطقتو ( نیفلکم نرو ییوکرربو



 مک

 ۱ ا رروک دیار ر فلک كس زو هک كعد هد راختنم

 قرالوا هعفد كلبا هدنسهاس نوباقو یمسقر كلونو كاری از و

 ندنراضتنم كرهش كوو نالوا لئا هنقخ قمراقبح ثوعبم
 ۱ یدرویدا کشت

 سوف ویدلکد كيتارقومهد ندرظن طهر چیه مژهر یی
 نوجما هرتلکنا نولو . یدرواعولو بساتتم هدهللا یرادقم

 فلت طقف . یدرویرو قح بلا هیشک ر هدسوفن زوتوا

 كوو ك هروک هنماسقا فلت كتکلعو ههیاختا رتاود

 کا راهدن رلی واق یساکلا لاغو هرتلکنا .یدیا دوجوم رلفرف

 6 هر هدبدب زون وا هدر اشه ال ندو هدشل هددبل زاومتس و تبسل

 ما هدر اش و رم < هرز هدزوفود زو وا E لدبم

 دروفد «قرف هدنرلوراب لاغو هرتلکنا . یدرویدبا لوح ردق

 رلکک رانوت وب شلوالصاو هدشر نس هدارود هک )ەدىراسلياو

 هدرارهش لغتشم هلا عیانص ندر هدیرد ( رایدکلام ها |قح

 ۱۳ ی وفا . یدووندگ ردق هر هدشب قرف

 ۱۳ واف . ىدا بفعض اهد تبسن یهدنسارا

 ۳ ید ناسقود دلو و ندر هدمک .تیرد رکی

 اد د ۳ ی د هخاب رلوراب . یدار ونک اد

 هدکشا لوح ردق زا هدق رف اد ووغتلنل ندر هدصرث 5

 .هدراورابدق عبطلاب . یدشل دا تاعر هن راقح کسا كرلنو . رلید |

 .-Election Returns (Boroughs and Coun یدرلرویت ولو
ties) Com. Pap., 1866, LVII, 215, p 8. 



  ۸ی الو 4
  Noد 1

a AER ID 

— ۳۷۳ — 

 هدب ورت I ىللا هدوولراق هد رلی واق اد الرا یدا

 هدس وع مه راف هدر وراب . یدرو ال رو هر هدرا ۳ ازو کیا ۱

 ردو هر هدحوا ىللا هدهلار ندر هدزوف ود هددروفراوو

 . یدروقح
 یواسم ربع اهد هسیا یش هسوف كنرلاضعا وتئلراپ

 قو یرارادفرط تاحالصا ناقح هەروا ارخۇم . یدا

 یفصن كنسوه كرلوراب . رلیدتا ضرع هتفد رظن العا كب
 ترد رووا زکلاب ران . يدشعا فتکت هدوراب یلا نوا

 نالوازا ندویلیم قوجو يا . یدررویدبا باخ ا ثوعم

 .یدرویراقح ثوعم جوا ناسفود ۳ هسا فصن رکید

 توهم نرد قرق زوم قحا هلتک ر قلنولم زکش هدرای واق

 نده ر كسوف هدهرتلکنا « هلع ءا . یدنا هدکعاناخعا

 . یدکعد رويدا باما ینفصن ناه ناه كراثوعم ىزا
 وراب هلتهح یرلکدلیدا ناجا ندنفرط راوراب رلثوعم و

 هنساعدا یرلکدتبا لیث یراهلتک یقلخ ماوع كننبرلثوعم
 ..[۱] یدقو ناکما

 هد رصع یحشزوقود نوا  نونو سوو . 72 ۳

Development of Parliament during فاتن كوا 

the 18 6۲66۳ ۱ Centuryییواق ۱۸۳۲ > ۳ هدرا  

 رلقر وب نرتسوک یغرلتبسن هللا سوفن كراثوعیمو كرلبختنم [۱]
 Com. Pap , 1834, روش ندرواررب هدنقح یافراصم تابا ۱

IX, 236. App. A. 
 ]٤۷ ]۲ رلهفیص بقاعتمو ىج .

۱ 7 

E: i 

 وص
 یرلەمال تاحالصا
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1 

۳ 



 یو افق ۷

 و ۳

 هرار هلکمهمهاسب چیه ت ىجا یناق «یسارقومهد كانب رالماع
 لیکشت ینلح راح ر طق كنسهلتسم تاباحا یراتاحالصا

 هنادعاسم هقشاب اهد ورغود هشرط ماع یارو ینکجهمهدیا

 یعدا كلا كەدىاپوت ۰ ردشمهل وس ینغح الوا رحم هرو رضااب

 كرادقم وكر و نالوا مزلا نوجا باما قح هدادنالرا
 یسهقرا كنو ا ردشما لیکشت لیزر هحفیفخ هد ۰

 ۰ | رابدایعوا هدر هدنسا راماق ماوع راد وب طو : یدلیدا

 مزال لمشتو ميسو كناا قح « هنسهیرت كنسهقرف

 سشماماود ردق ههحلک ه هجرد كجهدبا لوق تیام ینکج هلک

 . یدتا عده هبنوناق هحالر هد ۱۸۹۷ « ئارز نالوا

 تانیمات ماطر هدنو یئراق هنمکح نراه دک یقلخ ماوع

 كنم راقنص دل E هلوصا نالوا کس ی اد ره

13-14 ۷16۵, ۰ 69 11] 

 رلدنحا « نامز ینیدوقوا تارکاذم یهدنفح رلهعال و []

 یونس دارا ۲ < al ratable value دارا عا هب وکر و

clear E Value2۳2 را رود هن ربح ندقرف 9 هدنسازآ  

 « هبفاصرمغ تادراو نلید | نیم » هدنرلرتفد از نو و كعد یونس دارا

Gross estimated rentalهسا داربا مبات هب وک ریو . ردکعد  

 .هعقا وم e یاص رغ . رده ونس هفاص تادراو نلید | نیم

 نلیدیالیزتتو . رونولوا نیم دكرهلبدا لیزعت رادقمرب نشیکد هروک
 , رد وا هدرول قرەلوا یطسو « رادقم



ENO . 7 1 1 1 

 ۰ ]٩ یدکلام هاا قح هدراوراب یمسقر فیفخ زکلاب

 هلکمهمرب و تیمار بلا هترایدنک هدنجمایّتیه راضتنم لئارز د

 كمر دساهلارتشا هناباخ ا ینمسقر كوو اهد كراهلمع هف صر ارت

 یر یا 6 تمضو کهدوننزا طقف یا و ط ِ
 راکهظفاحمنالوا لک هرادنقاعقومندنزو یرلاغوعكنبرامصخ 0

 یدنک « یدلکد كلام هترتک ۱ هدنساراماق ماوع هلک و ته

 < هحنلک لارا ۰ ید ةر دتا مرور ینسهیساس راکفا

 هدبرابدنک یتبح .تلوئسم ییدرو كباع ولو هدنمقوم رادتفا

 لبدعت اطر هحال « قرالوا یسهحبش كنون . یدرلرویمروک

 و ما لد وف SC ى ر دشنک د هلا یو ر ر

 و و يیدم هلک تارا وود هل وصا ماع یار . یدیولوا

 نم یاد

 نوا كارتشا هنااا هدرلیواف ‹« [۲ | ییوناق ۷

 هادم نوزواو یرابحاص یضارا یرادقم وکر و ندنا باجلا

 یيویدر دنسا هارل شب ندارل نوانوجما یرارجأتسمیضارا
 ارل کیا نوا یونس رانو هک یدربتک هدوجو ننص راختمر

 . یدروسدما لکشت ندراهسعک ندا لاا یضارا هلنا هرابنا

 .یدولوا لیمشت هدروص مهم اهد باعا قح هسیا هدراوراب

 ی ۲٩,۳ هدزو ندنرابختنم وراب هدنساکلالاغو هدهرتلکنا [۱ ]

 ,Com. Pap. 1866, LV1l 47. . رلیدا بوسنم هنفنص هلم

 805, P12 فکر یدا ۱۸,۴ هدزو تبسو .هدایحوقسا

Vic. e. 102 ۲ [20.31  

۳ ۹ ES EE F< Orak r, 2 7 ۰ 



 ی

 — ۳۷ تا

 یمهم لا . یدلیدا شات فص ییاندیکی هدرلارو کنوح

 یحاص لام ۰ یدیا نص 101080010675 یراحاص هاکتماقا

 دوخای نالوا یحاص هاکتماقار هلبتفص رجأتسم كلهنسر دوخای
 ا و اودا دع هاکشلفا رم یرآ
 ا اكا لیکشت قصو را هسک ناولو نک اس
 هلن دمینیع «فنص رکید .[۱] یدرو هل ریو تیما چیه ہراجحما
 رس همهشود نربتک دارا فقاص ربع یساربل زیلکنا نوا یونس

 9 تن واعم كن رایحاص هاکتماقا یرب ندن انیمأت یک هد هال ۲۱ ]

 یرلالوا شعا هدآت ینرلوکریو و یرلاعولو فلکم هجرنآ نوجا
 هد روص یصخش و ندنفرط یحاص هاکتماقا . یدبا مر یه

 هنوک ریو وا هنر EE « نولاق نوچا نشات یس ەن وست

 نوچا هحخ نیرومأم لوصاو ز هکلاب . یدشمر دلاق ینلوصا قع وط عبا

 ۱۳ O E قوچ رب . یدیش ر . تحار كب

 قاوک رو ندرب به نور بک تای وا چاق هدر الل

 ینسوکر و ندر به هلتروصو تح . یدا دوجوم یلاکما كتا لیصحم

 . یدا ندلوصا هدیسام ای تالیرمترب هس ربحاص لام نرو

 رارکت اکو هد ۱۸۹۹ هکیدقوحردقوا ینایالوق كلوصا یکساود

 ندنفرطیحاصلام ( 32.33 .۷1٥ 6. 41) نواق . یدلبدا هدعاسم
 یرادقموک رب و نو كارتشا هنابات ۱ كەم دأت ندپوطوب كجهلک هعوقو
 یفحانولوا قلت ی شلک هعوقو ج ٤۰ E ندن رظن هطقت

  .یدنایساغلا ET : و « و . یدنالوبق

 یسوک ریو . رربد Compounding ییک 7 " كرلوكر و هلوصاو

 (6018- هدناشقانم یمسا 4 رح اتسم نلیدیا هوست ندنفررط یحاص لام

pound ‘householderنالوا ساسا یک رت هک و بلاح . یدک هند  

 . یدلکد ق وارا « دا کرو یش



- 

 هم اه

 هدهعامحا هرود یمه را ۱[۰ ]ید رابع نر زا ناعرابا

 لومقرانوناق یعوع هاشم ك اکو هدنوجا ادنالراو ایج وقسا#

 . [۲] یدلیدب|
 هدنروص یعومع كنور « ردق هتحرا ۱۸۸۲ ند ۲

 یفرف زا ك ندنداز سوس ینه راشم م امر هنسالاتوح
 راضتنم هدنساکلا لاغو هدهرتلکنا . یدشلوا لئال هداز ر

 ماود هدکمنا لیکشت یبر هدیمرکی ابرق كسوفن مومع

 ندید زولوا تبسنوب هدایچوقسا هکو لاح .[۳] یدرارویدبا
 یونهد رب 4 یاکد ر رحاتم قلارل نوا هکر دتفد ناباشس 1

 ندنبحاص هاکتماقا هلرابتعا كملبهدنا لاغشا یار یناهیه دوخاب
 هاس الود قمروطوا هدوآرب قحا یرلبحاص هاکتماقا . یدا لقرف۰
 دا رثندب الاغشا یارب یلهراجا ارل نوا . یدرلروسدا كارتشا هناباخ ۰

 هکو بلاح . یدرلیاباجما قلوایللب هدنروصراکشآ یرادقم یرلدراجاو

 دل د عبا هد چیه هنتمیق كهاكتماقا ۽ قح قلوا یحاص هاك ماقا

 یرا وا رب « یرلبحاص هاک تمقا « هحنبحوم یوق ۷
 هکو بلاج . یدرلرلیهدبا لاغشا ینمسق نانولوا. قلت یک هاکتماقا رب
 . رلیدا روبح هکمتا لاغشا ییانن نوو یرلیجارک اس یلراجما ارل نوا.

 كنمسق ر كنانن رب . یدلردلاق قرف و هللا نواق ر هد ٨

 نداختا قح ارش كمر و راجما ارل نوا یونس هدیرلرحأتسم.

 ۰ رطدل وا دىقتسە-

Vic. cC 48-49 131:32,  

 2 نکی وا ندرب هدنکبا ی تنش 1
 . یدرویشیک د ردق ههاضف زاربا

 نیل تم

۳ 

 یجات كنو

۹ 
3 



 واق ۸

 و

 راختنم یرانوناف ۱۸۵۸ و ۱۸۰۷ دعقف .[۱] یدشعا هزون وا

 و « هدرل ی واق : رایدتسا فعصا ناه ناه ی رادقم 5 تابه

 رلختنم نالوا غلاب ۰ ۷۰۸۷۰۵ یرارادقم لوا ندرانواق
 ند ۲ ۸ هدرل وراب . راب دقبح a ۱ ۰ ۶ ۷ ه دیس هبس ۱۸۷۱

 . [۲] رایذلسک وب هب 127۹۰7

 اا اود یطلارش .كلضتم هک ردیمد
 .یدزام الاق هدلکشرب دعاسماهد ندمنوزوا هاتسسا هفنص یاب

 . یدّمحال وا لماش هدهرل ی واق چک را باخ قح ی هدر وراب

 < یدلیدا نامأت هطم و هلا تالاب دعل ر نالیا ۱۳۲ | هد ۶

 .هدایز ندم ییا یتله راختم و هدنس هع تالاب دعت

Eباعا قح «قرالوا باسل ر « نوک وب < هلع » 

 < یییمشآ كيا !قح NN E EY انکک 3

 .یدرترآ لئم چ وا ی رادقم ك رابختنم هال ی واق امغر هنصقات كس وفن

 .كرلەسمىك كلام هب اخ !قح یرادقم دیازت | هایت دم هدرلرتفد

 اضتقا كملي وس یکیدمر و رکف ر ورغود و یطق هدنقح یدازت

 یطتارش باخا قح هجدبا لمکت یراتالنکشت هفرف هکنوح ردنا

 و را هدرلت مغو دهح یهدنلو كمربدتا ديف هرتفد یدآ ته سا

EY]1872. ۸1.۷1آو 29۵  Corn’ Bap. 

e. 3 ]۲۳[دلوتم ندفلوایحاص هاکتماقا نولاق . 48-49 ۷6,  
 اسم O نوچا رل ی واق درک رل ورا رک یا !قح

 هدو رلن دن | لاغشا یوآ ر ` هژییسج یرلترومآم و هفظو لکد هلبتفص

 .قمامرو وا هدوا نع هدیرانورتاب < نکلاب . یدروسدا لیمشت

 .نوجما قمار ا نداخ | قح یرلیحتمدخ « و . یدا طورشم

 سد « ناز قج هد » هطرشو . یدا هرقفرت شلو وف

RE 



 ۰ زی شا

 ^ ۸ هه ور

N 

۱۳۷ N ۵۳ NYT ۵ 

 یراحاص كالماضعب « زکلاب .رددرطم هدنغللارق ه رتلکنا نون وب

 ۳ ضعبو راردکلام هام | قح هدرلیت واق را رخ اتم یو

 كرلوراب . غ هراشادنطو رج الاح باخ ا قح هدهدررهش

 یرلبحاص هاکتماق | نوا ییدواو لخاد هری واق یمظعا مق
 وکرو ینع یرلکدتا هدا « یرارجاتسم ناغرابا دو
 باخت | هدهدنسکیا یه كرهباح | راد و یالود ندنرادقم

 هارکیا ی هتک ورابرب ا راروي ولو كلام هلقح
 وراب ر طفف زن اح لا مش یک E .رولوا تچ

 ا زال یعووت یار رب زکلای كمدا رب مقم هدنجراخ

 7 كوأر ء نواق « نوحما ثمهمر و نادیم هل سقح و

 یناهیه ال وراب دوخاپ یاس < كدام رايا

 ینکجه ها رشم یارقح نوحمایناباخت | یتواق یلاغشا تکلمرب

 یحاص كکلمر لو طقف ۱[۰] ردشما حرصت

 قح هدنلخاد یواق « ندزوو « هسزعا لاغشا تاذلاب یلموا

 یتکلم یهدلخاد وراب رب ۶ ریل الوا كلام هناا
 هتسیدنک یرادقم رک رو « یحاصلامر ندا لاف

 نامشا ا رب کد نسب نم قنات
 . ۱۲ ] رولوا دیفتسم ندا! قح هلبطرش كما

Vic. ۰ 3131۷7111۷-2, 45و § ۲ : اذک 4 48-49  
 . 30-31 .Vic ¢. 102, 8 59 و

I, 0. 64-66 : Rogers [Y]هسرحور .(00 2160110۳8م  
 ی ۱۷ كداح نع ۲ و یجم ۱۰ كل یجرب یرلهبصوت تعحا

 وب RS ات هلعت هنععط "



 طئارش ییدمیش

 نکنم قح

۲ 

 ۳ و درظم اراعا ساسا یدمیش باخت ىح
 ردلکد یع كتسر ر نوحا یسهحرا ص كنغللارف ررکنا

 نوناق رب ینقح باا رلنوناق لوص . ردیش رب قشيراق تياغو
 رانوناق قوح رب هائسم . ردراشمهعا تنش هلزوک هدللاح
  یماکحا كرلنوناق و . ردهدقمرود هدلاح ر قشعاد هدنما

 و ار هریک ا ردق وا وا زا یوو قشیراق ردو وا

 لباق یرلاملشالک | نده دا عش و قیقد یار یهداب

 كجه هتسیا كما اا تام ولعم هدنفح تاعرش ۰ ردلکد

 ا وصخ ا On Elections كسرح ور رلئراق

 هدلکش یرلقدلوا دوجوم مولا نوحا مز .رلردلعا تعجاع

 . ردیفاک كما هصالخ ى رال فلتع كباعا قح

 یضارا یر كرلنوب .راردلکد یعومع هکر دراو طرم د ییا

 قسط لداق هر ی واق زکلابو ردنا قلعت هقوقح یققح هد رز وا

 ردق ههجردر هدهدرلوراب ندا لیکشت ین واق رر . روولو

 1۶ یدارا نیش قرق یونس  طرشو .[۱] ردقیطل لباق
 نو داقتسا قح ثسضارا کا هلو 6 ۳ هن رابح اص یضارا

 نوجا یرلبحاص كالما هدرلوراب نربتک هدوجو یتواق ررب [۱]
 - ی واق یرادقموک ریو نلیرتسوک موز هرزوا قلوا کالام هناا قح

 شا راحبتسلا یخارا تدم نوزوا . ردلکد ینبع اماع ہو

 مولا هدهرتلکنا زامال وا لماش هرلارو هدا | قح كرانالوا

 « قیورو اکا « لوتسر رب ٠ ردراو وراد ترد وكلاب كلام هقحو

 ,Rogers : On Blecitons 1, 160 : زكقاب « ماغنیوا

 قح او دل وتم تیام نا دوخاب ندنلب وح دا راشعا [ ۲ ]

 . ردبا لیکشت قوقح . یضارا لداعم هتک نوجما باختاا



۱ ۱ 

 ندنه رط ارتشا دوخای ندا لانشا "ةققح یوا و نالوا كلام

 یرلیضارا هلراهسمک نها هدلا یییضارا وا هللروص ر یریغ ٠

 اهدا نرتک دارا یمارل ننکنا شهد روض راکشا یو ۲

 . [۱] ردبا شح باح ا قح
 ۱ رج اتم یضارا: نوک تارا ی یو

 شدا نیست قرالوا هنس شعلا لقاال هدتناد قدم راحیتسا

 راحیتسا . ردمزال كتا لاخدا هفنص و <« هلطرش قعولو

 یللا یرادقم دارا یونس هسلکد 4 ندهنس ی یدم

 یع نوجا ادالراو اح وقسا ۰ ۳ رلبا باح ا قلوا ارل

 یرادقم و یطئارمش كنسرادقم وک رو .ندنا تناحا راساسا

 . ردلقرف زار هدنراهطش

 یرلشادنطو رح لوا ند ۱۸۳۲ طرش رکید نایالوا یعومع

 . ردیقح یلشادنطو رح یهدرارهش ناولو لثان هباخن| یک
 و زکلاب . رددوحوم هدرل وراب صعب مدق ہن الا زابتماوب

 هاش رط قلقاربح دوخای هل ر وص دلوت E اه ندو یرمش

 . ردرصحنم هرانالوا نیما. باسنک ۱ ینقح قلشادنطو رح

 شل د !لاغشا هل رلت ر وص ا دوخاب هلا Copyhold رکا ۲۱ ]

 . ردمزال كمربتک داربا یسارلریلک:ا شب یونس هدلاعه هسیایضارا "

 نلیدا لوبق ندنفرط یسهدام سودناش كننواق ۱۸۳۲ ۰۲۲ ]
 كتا لاغشا تاذلاب یی یضارا ی لتدم نوزوا قلارمل ىلا

 . ردلخاد هنفنص یرلدبلایذیضارا قلارملنوا نوک و . زلید | هدنش رویم .

 1 راشادنطو ر



 < رلتدىا لاغشا 7

 یحاص هاکتماقا

 2 هد ران اع رابآ «رلتالوا

 رلنازو وا

NE 

 .راردیمومع ءرار هلقمالوا درطم اماع «ساسا وا رکید
 هرلناروت وا هدرانامرابا و هراندما لاغشا رب رب قلارل نوا رانو
 نالوا راکشا ییدرتک دارا ارل نوا یونس . رلردا قلل

 ا دوخاب یحاص لام یروجأم كلمو دوخای یلمر
 یحاص لام ۰ رارولوا كلام هات! قح راندي لاغشا هلبتفص

 r وأر یرا كوأر دوخاییوآر هلتفص رجأتسم دوخا

 لاغشا نوسلوا هسرولوا هە یسیونس دارا « ی ناب ولوا

 دواب یحاص لام . رولوا دیفتسم ندا | قح مدا یھ ندا

 ا یرلتمدخ « یر هفط و «هدلاح یدال وارحات و

 تماقا هدنلخاد كوب یرانورایو ندا لاغشا هاکتماقار ییاجما

 ۳ رردییکل با ٠ ا
 ا ا ر يد یسارل زلکنا نوا یونس نکیا

 ۳4 1 ا ناخ ا قح

 هنافالتخ ا قوح ر طن هلا هلاوحا یصوصخ رامسر

 نام رابا هلا یحاص هاکتماقا ر رلهمکحم ۰ ردوا ثعاب ۱

 یتغیدل وا لکشم ۵ و كیهعا قیر نی کیک ی

 هقشاب ندکماعش و ا ک كد رلکنا رال

 ردفییدلرا نکم هنهل هفرفر هرازتفد « نەمر و تسمه | هشر

 نوجمارلئراق نهع وشود ینهمردتا دق تنم هدرادقم قوح

 فنتلبه راضتنم طقف . ردقو قیا چیه ناه ءارل هائسم لسو

 . ردراو هطق جوا کیا تیمها زااح ندنرظن هطق یتعسو

 ا 1 ۳
E 2 ۰ 



 ناتو ی ۱

 ا لاشخا نلیرتسوک موز 9 ندرلهطش و نالوا یسهحش ر یسایس

 <« ثرا هیضارا رب « هدرلیواف . ردا قلعت هندم لاغشات

 سشلوا لئان هلیتروص . لا « یقرترب هدترومآم دوخای جاودزا
 فرصتکلموا هدنفرظنامز ردقوشالثم كنرابحاص لامنالوا ,

 «یرلحاص لام نوتو راس طقف .ردقو موزا هنرلالوا شا

 ل ندزوع ۵ ندا مد هتمیظس كنىرارتفد دف كرلختنم

 کیک . ردطرش قم ولو فرصتم هکلم وا یر ندنلوا یا 1

 اتکا و: یرابزع .ندراشادنطو رع « هتک

 ےک دوخای یلم ندا شح یخ ناکا هنرایدنک یرادقم
 لوا سرب ندزوع ۱۵ یلمر رکید هدنخاد ها و
 « قرالوا یسهحش كطرش و . ١[ | ردمزال كعا لاعشا

 لاک یمن ماود هدنروص یدین هدقرظ هسو یراق ۰
 مو ا یرلەتسل اتا . رلرولاق مورح ندا اقح

SEREنوحا ییدرک هتع عقوم هل دم هتسرزب دا  

 تنکلعبودک .هدنفرظ یا زکسنوا ندا ی راس لاعش

 یراقدروتواکسا قحا راضتنم نالوا نک اسهدنفرطر هقشاب
 راسا لامعتسا ی رابار وج هاتطرش نو

 تماقا . ردیسهلئسم تماقا - هطق یجنکیا نالوا تقد نایاش

 هیضارا باما قح هدرلیواق <« لوا ندنناحالصا ۱۸۳۲

 هدایز كب هسيا باا قح یهدراوراب . یدبا فقوتم هتیکلام

 و ی NO N دلح یر و ]۱1



ahی  

 .عیسو كياما قح طقف ۰ یدردا دانتسا هراساسا لوحتم
 .هدکما انا هنساسا تماقا هصااب « هدرللم ییدلیدا لیمشتو

 -.تروص رز ٠ .رویدبا ماود ن الا ردق یر قرفو . . یدىا

 ی

 “6 نوجما رلی واق هداح وقساو هد دا د ەدەىم و

 موزا هنط رش تماقا نوجا رلوراب م رلی واق , ره و

 روح یماقا لاا كام رايا دوخاب كنکسمر ا
 ۰ [۱] ردلکد هلون اقلطم نامز یه 3 1 دا

 یا اب ندا مد هزوع ۱۵ « ختم « هدیراوراب 1

 .هدراوج ردق ههفاسم ليم ید دوخای هدنللخاد ورابوا هدنفرظ

 ..ردهنسر یطرش تماقا و هداحومسا .[۲ |ردلاع ولو شعاتماقا

 ۱ ۸ (راوا غ تركيا یطرش تماقا ء هیقاد مم
 .هدارا « هروک هنقوقح رلکنا هکنوح . ردلکد یش ر طق

 تیکلام ههطوا ر نالیقج بولبریک نامزیهو نالینای هداربص
 ناسا ر هکر دلت روصوو E PE ردفاک کم دا دع تماقار

 هکر دوم اكنون . [۳] رویلمالبوا شعا تماقا هدرللم فلتحم

 .تماقا « هل هدراوراب . رواعارا یطرش تماقا هدرلیواق

 ..رو اشارب رصحم ه هر ام اهر ادر كا یب ارقح كاضتنم یط رش

 ۰ ۳۵ او ار ییاسا كىو

ANE SOE 

i E E ۰ ۱۱۲۸۶ ۱۵۰۱6۸ اذک ۲۲[ 

 1 ردزب اج تماقا هدهفاسم ردق ليم شب ات هدراوح

 1 ۳9 N E اذک ۲۳]

0 
1 ۱ 

۲ 

 ۹۳۳۲ ی ۳ ا را

2 1 6 

 ساتن نیک مچ i وا توت یا و ننه رز بر ی

۱ 

۳ 

ِ 
۱ ۱ 



 س ۳۸۷ بس

 E یسهجاوخ ن البا ر هد ۲ . روبقار مورحم

 یوم رب چیه ۱۱ دوم تیوشر کیدردنوک هنسهتښغ

 یدرویدا حاضیا ییغیدلوا شمهمهر و یار هدیابا |

 > یدا هدنشاب قرف . . یدشمقبح EN رابح ر ند واراد

 ا طقف . یدا هدلوب یفو « یلاح « یدا یلوآ ۱

باجاتا ینسهعا تماقا لیدس هلا تاعفد یرپش 6 ییقفوم
 كرهد

 هنکیدلیدما نممأت . یدشلوا عنام هنسهدافتسا ندنناختا قح
 E AR 2 “اا 9

 باغ یراقح ندزو و تاوذ قوج ر تمرح نایاش هروو - 
 تە رخ نایاشو ن همر دشنک د ر چیه ناه کو لاخ اوو ۰

 . رارویدما كارتشا هنابام | رایلبوک ضعب نایالوا

 تار و غ هک قو ههش یرضاح لاح تكباخت | ,قح

 هلراتعایسهمزبناقم . ردلوصحم كحراب هدایز ندقلوا ىلوصح

 چیه هنرلاملقار هدجراخ . ردیلفرصم « ردشوشم « ردقشیراق

 ردهدکل دبا مورح ندا |قح رایشک ق وج رب نايا لوا بسر

 فلج هدیا ناھا یره دیا -یرطرت  نتفرط رکید هکو لاح

 "تدش د کلا . رویا كارتشا هناباخا شک قوجر
 زادهنکس قوقح < كقلح .ردشرا REE دوخاب

 هدارصوش هقرف یسایسر چیه . ردقو نص مهمر چیه شلوا

 ۰ ردلکد هدن رکف كما لیمشت و عیسو هدایژ اه د یر قح

  هداسژرلارییل . راروناعولوب لايم کوب هلیقوس هنعنع راراکهظفاحم

 سوتسغا ۰ ۸



۳ 

 کلام هار د دعتم

CAR ۱ 

 دنهل كن رلضراعم د لاما تلعا یسو كنتلنه راختنم

 . ردرلشمنا ریدقن ینکجهرتک هلوصح ربات
 ینقیطت هدنروص یبطق كنلوصا ماع یأر « همومع راکفا

 یسالوا یحاص یأرر زکلا كضتنم یه 0 هلکم هجا باط

 . ردهدقع ولوا راهظا وزرا ر یلتدش یرب ندقوح نوجا
 0 تاواسم یسهملیهر و یأر هدهماخا ٌءرباد يا كاا 7

 . هار کیا هدنلخاد هیاختا راد ینیع و روینوقود ههیساس
 ۱۳ ادو كرك رولك اف ردق قلوا یجناض
 هنسهقرف راکهظفا یغوح كراضتنم نالوا كلام هر قح
 ددعتم رللاریل یر ندقوح هکردیالود ندننیدنواو نوقم
 قرالوا یسهدامر كن راما عور ییساغلا كنقح کلام هار

 « هدم ینیدالوا یلغاب هتماقا تح باعا . راروسدا هظفاحم

 ۱۲ ا یلدوا راح یطئارش ناخنا قحن كختم رب

 منام هنسهعا كارتشا هاا ا هدنسه كرلنوا هسراو هاا

 هسلا هدرلن ونفلاراد هل رلی واق ۰ ۳5 ردقو دف ر قجالوا

 ددعتم هلس هدرلوراب نالوا دوجوم تح . ردقو یطرش تماقا

 كتا كارتشا هتاباخ ا هدنرلهساخ | ةرثاد فلتخم كنوراب رب 1

 كنیتواق رب تیعونعو طقف 40-48 ۷1, 6. 23 § 8 . ردعونم
 ۳ ربتول ٩(. 8 اذگ ) ردکدع دراو هدنفح یرتاود تلتخ

 . روولوا دع ینویسقللوق رثورابرب . زا لیکشت وراب رب یسیضارا
 كند رقفو هيلع ءان . رد وتح یهساخ | راود ددعتم یرلیضعب دكرلنو

 ۳ رونولو قطنم رع اماع نوچا ارت ول نیک

۱ ۹ 



RRL 

 کنوج و اق قجنآ كل احاتکلام هأر

 لیم ید هدراوجو روس وديا تماقا هدرار ۱ ختم ر

 یرلشیا هدرهش هک هدنروصوا . رویلک یفاک تماقا هدنلخادهفاسم
 رهسمک قوحر ندماتماقا هدرلهبفص یهدنراوج رهشو نالوا <

 ندا | قح هدرهش هايس الود یراهلب | دوخای ی رل هب ازای

 هناباح ا هدى واق هدهلسس الود یراهاکتماقا و رارویلوا دیفتسم

 . راروسدنا كارتشا

 كلام هنقح كمليهر و یأر هدهیاخما راد هاضف ندر

 هدنرزوا یاس كناباحت او كملس ییرلددع كرهمک نالّوا

 . ردلکد لباق تعا باسح یربثات یرلکدتا ارجا

 هن رادقم راضتنم مقم ربعو مقم ه وتلراب هدنحشراا ۷۲

 یتسنالراضتنم مقمربع « ارظن هقیتسماتسیارب نانولوا هنارا راد

 كنو .ردشلوروک ینیدلوا كسک و اهدهدنسارا یسهنکس یتواق

 ندنسهنکس یتواق ۰ یدریلبهلدبا نیمخت ًاتاذ ینجالوا هلو
 یرق « ًامح . روییدبا بکر ندراختم میقم رغ یبرر
 كی زو یا مقم ربع نوجما یساکلا لاغو هرتلکنا « قراالوا

 هکر دکع دیشب «یدرد هدزو كنه راختمءو .یدراوضتنم

 هر ددعتم قروب « زکلای . ردراکشآ ینیدلوا نوکیرب مهم كب

 هکنوح .زعا هنارا هدنروص مان ریا دنا ارجا كتیکلام
 ید طقف هدنجراخ ورابر دوخای نالوا یراهاکتماقا ددعتم

 یک ییدعا اوتحا یرلهسمیک ندا تماقا هدنلخاد هفاسم ليم



 هلي رابتعا فلص

 یددعد رابختنم

 ۱ و 0

 لرک طقف ناروتوا هدورابر نهلا لیکشت ینمسقر كنی واقرب
 هدرهتمک ناولو -كلام هاا قح هدوراب رک هد ی واق

 كلام هار هلضف ندر « هقشاب ندو .. ردجراخ ند وکیو

 ففخ یقحمنا كنه راضتم ارظن هغللارق  راضتنم نالوا

ayناههنرار رز هجددع كراهقرف هدهسراروم دنا  

 .نوجمازارحا یرفظم هدهساحا هرادر یراقدلوا یواسمناه

 . رارولوا لماعر كوبون

  ۰٩كلبا كنالکو تشه لاربل یی هدنسهبعاج! رود `

YN نار دلاق اماع تک ه ار ددعتم یر نیت را 

 هحش و هدنسهاس قع وق طرش یتماقا .یدلوا كع امده هس و اق

 تماقاهدررللحم ددعتم مدا رب هدمرتلکنا کنوج .یدمهلدا هدلا

 لئا هاا قح ء بختنم هروک ههحمال « هيلع ءان . ریلیهدنا
 ینکیدلنهتسیا كل دم ادیق هرتفدهدنسکناه كل رللح فلت ییدلوا

 عونمیسهمالارتشا هناباخ ا هدر هقشاب قلرا .یدکجهدبا نا

 هدهسیایدلیدسالوبق ندنفرط یساراماق ماوع هحال . یدقجالوا

 یدنولوا در لاحرد ندنفرط یساراماق رادرول .

 یرادقم كراختم نلیدا دقو قیرف هرافنص فلتخ

 نو و هدنشرا ۱۹۰5 رادقمو . ردشرب قار نایاش كملي

 EE هجور نوجا هرتلکنا



 : .O جم

۳ ۱ 

O eM 1 یرلبحاص لام 

 ۱ یلدا لاا تار

 I ils ارو ک را

 .AL SI سا « رشا خا

 N O E ران ونفلاراد

 r N RE E نود
 دق هلیتفص « راجشدبا لاغشا » یمسق مهم كلا كراختن

 نوا مه یرلنارووا هدوار مه فنصو هکنوح . راروینولوا
 ربا اوتحا یراندبا لاغشا یرلاس یلدارا یمارل زلکنا

 . ردزا كم یرادقم كراناروتوا هدناعراپا « هروک هقیتسناتسیا
 تاذلاب هنس یه یه دبا دیق هرتفد كناروت زا هدناع ر اار « وب

 هکوبلاح . [۱]ردهدکلک یرایاندنسهلرتسوک م وزا هنس هنا بلط
 لاغشاو ردیعاد یسهتسل كنيراشادنطو رحو كنبرابحاص لام

 یزلرومأم هب زبخ روما هروک هت رلرتفدوک رو یسەتسل كرل ديا

 .[۲] روولوا مظنن ندنفرط

 هساسار هقشاب نوجا باخ !قح < قرالوا یسهحش كيوب

 هرتفد هلیتفص یرجأتسم ناع راپا یرب چیه كرااسهدنا دانتسا

 یراباا قح ندزو هقشاب . روالوا بلاط کل دا دق

 EUAN 1 < دلح یجرت < سرحور [۱]

[YJ]لاغشا ینک الما هسردنا « بک و یرلوکر و یحاصلامرب  

 . ردروبع هکمرو هنبرلرومأم هبربخ روما ینسهتسیا كرلندبا



 ندا | قح

 تمورح

 ۳ را نو 7

 دق ینرایدنک هدكنغوح رب ندنرارجأتسم نامت راپا نایاعولوب
 . ردقو ههش هدنرلکدهلا لاها ییهمر دتا

 هدهساکد مهم كب هدنناذ دح كنقوقح تاباحا رانا

 ندا مورح نداا قح ینایعا یر ندنرلهطق تقد نایاش

  یساراماق رادرول < یساراماق ماوع هکنوح ۰ ۲۱ ] ردهدعاق

 هدهددش تروص هسرلک ارتشا هنسهلداحم اا اا

 ا لکنا < هدجراخ كيو .. 7 ررتسوک تعنام

 ندباسا هاشم ك هنکه دراتکلم راس « تیمورح نداختا

 < كنارقف « كرانونجم « كرلکوچوک ‹ كرابينجا . ربلک یرلیا
 كرانالوا موکح ییالود ندداسف و هل هدناباا « كنيمرحم

 عهلتقو دغر هدددهرتلکنا دعاوق داتعمک هدنقح یراتیم و رح

 رولوتوط ورع نداخا قح رافنص ددعتم ندرارومآم یمسر

 رومأم هناباختا هللایسلوم ادنالرا < رلاتتساو « طقف . یدرل

 دوخایو نلیدما مادختسا ندنفرطرادنعانو راهسمیک فنصضعب

 « هرزوا قلوا جراخ رامدا ناشیلاج هلرجا هدب راتیعم كرانوا
 ۱ ً ردشمقلاق نده روا ترآ

 قح هداباح انو و ناه ندا قلعت هب هیاحم عفانم < راسداق

 .  شلیدا باا هدنسهباخا ةرتادرب كانهرتلکنا < هيفامعم 1

 | . ریلسهرب و یار هدناباخ ! یدرول ادنالریارب نالوا

 . هدو . ردا لوبق رارقرب نوما هیعامجا تدم « هنسه [۲]
 . یرراتبرح كنساراماقماوع هد ر دقت ینیدشیراق هنناباخ !ثوعیم «درولرب »

 ٠ . ردبا نایب « یغجالوا شا لالخا هدنروص خو ینرازایتماو
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 .« راراویلوئوط قازوا ندنناباحم | وتنلراب رار هلقلوا كلام هارب
 7 فلق کیا . ردشلوا بس هراهثقانم یلترارح كب ارتخا هلئتسمو

 هادنهل یراتکلام هرقح هراسداق هدراشراا فلتحم « هسایس

 هدنسارا یساسؤر هدكنهقرف ییاره طقف . ردراشمر و رازارق

 -الصاو هدمرتلکنا هک ر لی هلند .ردشمقح راکفافالتخ | هدیایوت

 یعاسم یم ر نوسان هناکی ندناوزرا هدنروصیدج یناح
 تاکیرح یتدش نوجاقلوا كلام ها اقح رانداق .ردسهفرف

 ماوع « كما عانتما ندکمر و وک ریو « یرلنشت | كا .رارویای
 رتسنیمتسو « قمراقح وتلوروک هدنسیرلاغ ناسداق هدنساراماق
 یرایدنک یالود ندقلوا شما دارا قطن هدنسولوآكنبارس

 قماسوا ینلور یرلنابرق كاوعدو هلسروص كمر دتا فققو

 كنوتنلراپ .رویلبر و یمان « تجارفوس» هنیرایدنک .راروهتسیا

 موزا هکمرتسوک هلندش اکوا نو نوچ ایست اریمعت ینلزستحر
 ینیدلوا یراداتعارب كوو كب هزوسر کسا یهدلو ردراو
 هسراربنارواددحتم هدنروصناتم هدنرلوزرآ ران داق .رویلشالک |

 رکن هود راقالوا- N هو هی

 هدنفیداوا شمراو یراباكب نوک و كسسنر و هدندزن یرلتسداق
 ۱ . هل دیا ددر

 : یدک د قاک مالو ما امت قلعتا رش ناک یکم 6
 هدینهل دنآ دف هننزتفد ناضتنم
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 u را ی .RES ردلفرس واز
 .قوقح قیشاراح 2 ندزو و .رویلک یرابا ندنف 1
 اف تكیاغدم هدامسق .ر رولس اقح ینافالتخا تاقطا

 .یرلهتسل .رو هلباتثشن ندکمنا لیمحت هدارفا ینسهفیظ وین"
 ا روما تاور مراد ) هدافیراپ يه ادا

overseersشادنطوه نالو ون وا یمسا طّمف ۰ راردىا مظس . 

 3ه نالوا لحاد هب هتسال ۰ ریلس هد | بلط ینلاخ دا هرتفد

 .ههتسل كنهسمک ر ییدتنا مکح هنکیدلک مزال یسهلدبا دق
 .هدلولباتایاکشو تایعدمو .رلیهقلاق هضارتعا ییالود ندللاخدا

 و رونولوا ص سع Revising Barister هنناقووا حیحصل

 یسهلدع راد .رداقووا ر شعولو هدوراب تدمهنسیدب لقال

 .رو ولوانمت ندنفرطک اح نوجاهیان | را دنانولو هدنلخ اد

 د .تاسا ی راقح 6 یسهفظو . رر و تر یتشاعم ۳4

 ك شل دیادیق ه هتسال مسقح و لاخداهب هتسل یرلنلیهد

 و حیحصت یب رارتفد تابا ا هلس ر وص جارخا

 ۳ وا دنا درس تاضارتعا هدنراقح زکلای طقف . ردنراغ
 9 دناسار - رها افتکا هدا یمارجا تاققد هدنقح رامسا

 8 .« هفامعم .[۱]ردکلام هنقح كم |بلجرادهاشو قاي تاقبقحت

 2 N ی سرجور : زکقا هدنقح ین اظو كنتاقووا حیحصت 1۱[
 1 .یرارف كنتاقووا حیحصت هدب رل هاتسم قوقح . ۳۳۱ ۲۹۷ « دلح

 King’s Bench Divisoin یسهبعشیمهصاملارق هدهمکح كسکوت
the High Court of Justiceدم رلسهدیا فاتیتسا هدندزن ن۶  

۱ 



  > SA:رومآم يلح كراهقرفیسایس ا هوا رلاوعد :

 .رادفرط یدنک یفده كرارومأم و . ریلياپ هعفادم

e. Ss 

 04 ا دق تنیرافلاخ و ندکمریدتبا دیق هرتفد ییرامسا "
 ۳ . ردنرابع ندقمشلاج هنلوا عنام

 ۳ عام ییدرتسوک موزا . ردا ررکت هنس یه هاماعم و ۱

 4  ینررلکلدزمان هیوتنلراپ غلام نلکمزال . ردمیظع كب فراصمو
 نمأت هلراهناعا نایربو ندنسهصاق هقرف دوخای ندنفرط رانایوق

 نو و .ردو یر ندیرابس كتنسالوا ىلا كابا ۱. روت ولوا

 هاا هرلاد ره هلس هدنجراخ یرلهرود تاباحا كرلهقرف

 تیما هفمر دن ولو دهان ر ییالود نده نامز یه هدنلخاد

 هرازتفد ارادوا هدایخوقسا ودا ماضیا هطقنوب ین رکدرو
 فیقخ كب هراد ضان « ردزوجوا قوج هسنلاب یراهلر دتا دیق

 قمل وا 2 یرارجأتسم نام راپا ج ردا یلیمحم كور
 نلید | ربعت 1 روسهسآ ییاحاقح كدناد یه « هرزوا

 نوجاعدراپ هنسیدنک . رونولوا ققد:ندنفرط رومآمر یمسر

 یرارومأم هكراهقرف یسایس هلع ءان ۰ ردراو هدرارومآم هقشاب

 ۱ را هعفادم كح هل دنا نابمرد < راتاکش كج هلبدا درس ندو

  هدنقح ناضتنم فص و هدفرطه كلوصاو . رولاز | كب

 . ردقو بسر چیه ارهاظ نوا یسهعا ممعآ

 کوص كدلج ىج ر
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